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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2011. július 13-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Szabó Csaba – nem jelezte távolmaradását.)
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, 4 tag jelen van.
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolja az 1. napirendi pontot levenni a
napirendek közül, mivel nem kapott a bizottság előterjesztést.
Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban hozzászólásuk van.
Ezt követően a bizottság tagjai elfogadják fenti elnöki javaslatot és 4 „igen” egyhangú szavazattal
elfogadják az alábbi napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1. 160/2011.(VI.28.) sz. SZB határozat (sürgősségi betegellátás fejlesztése)
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök
2. Szivárvány Bölcsőde státuszigénye
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök
3. Gyermekjóléti szolgálat - kérelme
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök
4. Egyebek:
- Hulladékvásárlás reklámozásának beszűntetése (Lengyel György)

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont: 160/2011.(VI.28) sz. SZB határozat (sürgősségi betegellátás fejlesztése)
Forró Gábor: Ismerteti a Szociális Bizottság határozatát és az előzményként csatolt levelet,
miszerint a nappali orvosi ügyeleti ellátást szeretné a JUNIMED Egészségügyi Bt. fejleszteni
azzal, hogy Göd közigazgatási területén a sürgős esetekhez - 1 fő orvos és 1 fő ápolói
végzettséggel rendelkező személy – a rendelést végző háziorvos, illetve házi gyermekorvos
helyett végeznék el a betegellátást. Kéri a tagokat tegyék meg észrevételeiket.
Lenkei György: Ennek a témának korábban már volt előzménye. Az akkori ajánlat 7-800 eFtos ajánlat volt és a sürgősségi ellátást biztosító mentőautó Gödön állt volna. A jelenlegi
ajánlattal az autó nem Gödön, hanem Dunakeszin várakozik. A Szociális Bizottság szeretné,
ha az ügyeleti rendszer e módon változna. Nem javasolják, hogy Dunakeszin álljon az autó,
ha az orvosok hozzájárulnának, bár ettől erősen elzárkóztak, akkor a költségek csökkennének.
Javasolja az állásfoglalás megszavazását úgy, hogy Gödön álljon az autó. Elvi állásfoglalást
adhat a bizottság és a költségvetés készítésekor még visszatérhetünk e témára.
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Forró Gábor: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy a kérelmet közösen aláíró alapítványt,
vagy a betéti társaságot támogatná az önkormányzat. Az alapítvánnyal nem köthetünk
megállapodást, csak a Bt-vel.
Lenkei György: Kiegészítésként elmondja, hogy dr. Nagy Magdolna, az ÁNTSZ Kistérségi
tisztifőorvosa által írt levél is alátámasztja a kérelmet.
Dr. Pintér György: Támogatás vagy megbízási szerződés ez valóban fontos felvetés. Éves
szinten 4.800 eFt-ról lenne szó. Esetleg több ajánlatot is be kellene kérni a szolgáltatásra.
Lenkei György: Ennek a társaságnak olyan felszereltsége van, ami tulajdonképpen megfelel a
rohamkocsiban található berendezéseknek. A minőségi szolgáltatás is fontos.
Forró Gábor: Az egészségügyi szolgáltatásért valóban nem tűnik soknak az összeg, főként
napokra lebontva, két ember fizetését és egy kocsi kiállását figyelembe véve. Maga a
szolgáltatás nagyon indokolt lenne, de még a részleteket tisztázni kell.
Lengyel György: Egyetért az elhangzottakkal, jövő évi költségvetési téma. Javasolja, hogy a
Szociális Bizottság járja körül a témát.
Lenkei György: A háziorvos abbahagyja a rendelést és összepakolja a legfontosabb dolgokat,
majd csak ezután indul a beteghez. Ez az ügyeleti autó rögtön indul és magas szakmai
színvonalat tud biztosítani az ott tartózkodó mentőorvos miatt is.
Forró Gábor: A mentősöknek is nyilván megszűri az esetszámot, mindenképp támogatandó a
lakosság és a háziorvosok részéről is.
Csányi József: Ennek akkor van értelme, ha az autóval rögtön be tudják szállítani a beteget a
kórházba. Ha Gödön létrehoznánk egy alapítványt, - ez is talán megoldás lenne – így a
beérkező lakossági támogatásból finanszírozható lenne ez a szolgáltatás.
Lenkei György: A jövő évi költségvetésben erre beterveznénk egy 5 mFt-os keretet és közben
a lakosságot tájékoztatjuk a lehetőségekről.
Nemes Krisztián: Alpolgármesterrel ért egyet, hogy több ajánlatot kapjunk. A tervezett kezdés
úgyis 2012. január elseje lenne.
Forró Gábor: Nem szavazunk e kérdésben, de a bizottság elviekben támogatja a szolgáltatás
létrejöttét.
2. napirendi pont: Szivárvány bölcsőde státuszigénye
Forró Gábor: 2011. szeptember 1-től szeretnék a bölcsődében a + 1 fő foglalkoztatását, erről
szól a kérelem.
Lengyel György: 2010. aug. 23-án kelt a kérelem, a másik kérelem dátuma 2010. december
10. A kérelmek nincsenek iktatva, hivatali előterjesztést sem lát az anyaghoz csatolva.
Valahol elfeküdt ez a papír, ezért javasolta is levenni a napirendek közül.
Tartalmilag támogatja egyébként az előterjesztést, forrást kell biztosítani. A felsorolt
költségek összege 1.970 eFt, ez a rezsiköltsége a bölcsődének?
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Joó Istvánné: A körzeti képviselő kérte a korábbi beadványokat, az alpolgármester kérésére
írták meg korábban, egy az egyben küldte át a tájékoztató anyagot és kérelmet, nem javította
ki a dátumot. A problémát okozta még a bölcsődébe járó már óvodás korú gyermekek
ellátása. A létszám növekszik, a helyzetük egyre nehezebb, nincs kapacitás már az őszi
beszoktatási időszakra sem, de ha januárban érkezik az új dolgozó azzal is egyetértenek. A
szülők munkába állását segítette az is, hogy a nem egészen 3 éves gyermekek felkerültek az
emeleti részre és így több bölcsődés korú gyermeket tudtak felvenni.
Dr. Bognár László: Mint körzeti képviselő helyszíni szemlét tartott. A szakdolgozói
létszámnál már egy fővel kevesebben vannak. Az 1 fő foglalkoztatott által több gyermek
felvételét biztosíthatjuk. Javasolja, hogy a működési engedélyek tárgyában az
alpolgármesterrel az intézményvezető vegye fel a kapcsolatot.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
66/2011.(VII.13.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szivárvány Bölcsőde széles korcsoportú
csoportjában történő foglalkoztatásra, a kisgyermekek (óvodáskorúak) számának
folyamatos növekedése miatt, 2012. január 1-től egy fő szakdolgozó (óvodai-bölcsődei)
felvételét engedélyezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester,
Forró Gábor PEKJB elnök
3. napirendi pont: Gyermekjóléti Szolgálat - kérelme
Forró Gábor: Ismerteti a kérelmet, mely szerint a Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete
hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári tábort szervez Kápolnásnyéken. Ehhez a táborhoz
szeretne a gödi Gyermekjóléti Szolgálat 20 gyermekkel kapcsolódni, akik eddig még nem
tudtak nyaralásban részesülni. A bizottságtól 75 eFt-ot kérnek, a kérelem melléklete
tartalmazza a táborhoz kapott eddigi támogatásokat. Javasolja a kérelem elfogadását.
Lengyel György: Civil Tanács szokott támogatni olyan rendezvényeket, kirándulásokat stb.
Véleménye szerint fel lehet kérni Őket, hogy a táboroztatás költségeihez járuljanak hozzá 70
eFt-tal, így a táboroztatás teljes összege rendelkezésre állna.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
67/2011.(VII.13.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága saját
pénzügyi keretéből 75.000,-Ft-tal támogatja Göd Város Önkormányzat
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett hátrányos helyzetű
gyermekek táboroztatását Kápolnásnyéken.
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A bizottság felkéri az alpolgármestert, hogy a Civil Tanács elnökével vegye fel a
kapcsolatot annak érdekében, hogy a táboroztatás költségeihez járuljon hozzá (civil
keretből) 70.000,-Ft-tal.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök, dr. Pintér György alpolgármester
4. napirendi pont: EGYEBEK:
Lengyel György: Az IFC-561 forgalmi rendszámú, kék színű Robur típusú gépjármű
megjelenik az utcákon és hulladékfelvásárlást hirdet. hangos reklámmal.
Forró Gábor: A Közterületfelügyeletnek leadja a rendszámot és felkéri őket az intézkedésre.
Lengyel György: A 80 ezer köbméter melegvíz értékesítésével kapcsolatban kérdezi, hogy a
szerződést aláírták már?
Forró Gábor: Információi szerint 1000 üveg próba-palackozás történt, ezért a csúszás a
szerződés megkötésével.
Dr. Pintér György: Ásványvizet csak helyben lehet palackozni. Ez a projekt csak a helyi
palackozó megvalósításával jöhet létre. Több ajánlat érkezett, a fennmaradó mennyiség
hasznosítására, egyrészt péktevékenységhez, másrészt ivóvíz palackozásra.
Forró Gábor: Ezúttal köszöni meg Jakab Gábornak, az Adó osztály vezetőjének a
tájékoztatását a 2011. évre tervezett és 2011. 06. 30-ig befolyt adókról és adó jellegű
bevételekről. Évek óta behajtatlan követelések végrehajtói úton történő érvényesítése igen jól
halad, tekintettel az Adó Osztály hatékony munkájára.
Dr. Pintér György: kb. 300 mFt-os kintlévőség van.
Forró Gábor: Felhívja a közterületfelügyelők figyelmét, hogy a Szabadságharcosok útján sok
a tilosban parkoló autó tartózkodik.
Forró Gábor PEKJB elnök megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.
Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

Forró Gábor
PEKJB elnök

