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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottság 2008. november 18-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
 
Lenkei György köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Legfontosabb napirendi pont amit tárgyalni kell, hogy megpróbálnak elindítani egy folyamatot, ami a remények 
szerint hosszú évekre fog nyúlni és a város lakóinak egészségét fogja szolgálni. Ez egy védőoltás a méhnyakrák 
ellen, ami három oltásból álló sorozat. A gyakorlat az, hogy a 14 éves lányokat oltják be és a felmérések szerint 
egy életre biztonságba lehetnek. A 13 éves lányok úgy kapnák meg az oltást, hogy az oltás árát a város fizetné ki. 
Az előzetes felmérések alapján kb 50 gyerekről van szó. Két cég ajánlata érkezett be. A patikai árak mind a 
kettőnél azonosak. Ha a város rendeli meg az oltóanyagot, akkor lényegesen olcsóbban tudják megszerezni. 
Megkérdezett orvosokat is a gyógyszerekről. A javaslata az, hogy a két céget ültessék le és hívják meg az 
orvosokat is ahol fel lehetne tenni a kérdéseket és az aggályokat. Javasolja, hogy most hozzanak döntést a 
program elindítására és az Inczeffy patikát jelöljék ki a program patikahátterének. Az oltóanyag ára egy évben 
kb. 3-3,5 millió Ft. Mind a két cég felajánlotta, hogy a családba lévő többi nőt is kedvező árral oltják be, de azt 
már a családnak kell kifizetni.  
 
Kruzslicz István kérdése, hogy milyen költségből fizetnék ki? Mind a három oltás díjmentes?  
 
Lenkei György elmondja, hogy a 13 éves lányoknak ingyenes az oltássorozat. 
 
Kruzslicz István kérdése, hogy mennyire konkrét a felmérés? 
 
Lenkei György elmondja, hogy ez egy becsült szám.  
 
Kruzslicz István javasolja, pontos számokat tegyenek le, hogy abba ne lehessen belekötni.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy kb 100 gyerekről van szó, mert 50-50 a megoszlás alsó és felső között. 
 
Lenkei György elmondja, hogy ez az oltás nem kötelező ezért a tényleges számot nem tudják megmondani.  
 
Kruzslicz István javasolja, hogy az orvosok látogassanak el az iskolákba és segítsék a gyerekeket felkészíteni az 
oltásra. El tudja képzelni azt is, hogy szülői értekezleten tartsanak tájékoztatót az orvosok. 
 
Lenkei György mindet meg kell tenniük, hogy a PEKB a javaslatot támogassa. Amennyiben sikerül a jövő évi 
költségvetésbe beépíteni, akkor az már folyamatossá válik. 
 
Szabó Csaba fontosnak tartja az iskolai tájékoztatást. Véleménye szerint minél többen vesznek részt a 
programban, annál nagyobb kedvezményt tud adni a cég.  
 
Lenkei György javasolja, hogy a jövő héten ismét üljenek le, de 2-től és az orvosokkal együtt tárgyalják meg 
alaposan az anyagot. Javaslatként felmerült, hogy kérjenek a cégektől egy ingyenes szűrést, amin bárki részt 
vehet. Most abban kell dönteni, hogy a programot elindítják, patikának kijelölik az Inczeffy patikát, szakértőnek 
felkérik Vecserka Zsoltot és a jövő héten 2-kor ismét tárgyalják meg az előterjesztést. 
 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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133/2008. (XI. 18.) sz. SZB határozat 
 
 
 
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
 
A méhnyakrák elleni oltási programot a város iskoláiban tanuló 13 éves lányok körében el kívánja 
indítani.  
A program háttérpatikájának az Inczeffy patikát javasolja kijelölni. 
Felkéri Dr. Vecserka Zsolt házi gyermekorvost szakértőnek. 
A 2008. november 25-i ülésén a programot ismételten meg kívánja tárgyalni az oltóanyagot szállító cégek 
képviselőinek meghívásával.  
 
Határidő: 2008. november 25. 
Felelős: Lenkei György  elnök 
 
 
 
Lenkei György elmondja, hogy megkereste Kardos Katalin, aki egy missziót vezet és kérte, hogy szervezzenek 
Gödre is csoportot. Kéri, hogy aki tud a környezetéből rászorulóról, az jelezze felé. Megköszöni a vendégeknek 
a  részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 
 
A bizottság ezt követően zárt ülés keretében tárgyalja a napirendi pontokat. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Lenkei György      Jónásné Héder Hedvig 
      elnök      jkv. vezető 

 
 


