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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2008.  április 29-i ülésén a  
                         Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                   Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Lenkei György köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozat képességet és a nyílt ülést 
megnyitotta.  
 
A bizottság  3  igen – egyhangú-  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Dunakeszi Kistérségi Egyesített Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti  
     Szolgálat létrehozása 
 Előterjesztő: Lenkei György elnök 
2./ Lámpás Rehabilitációs és szolgáltató Bt. együttműködési megállapodás tervezete 
 Előterjesztő: Lenkei György elnök 
3./ Támogatási kérelmek 

- Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
- Babtista Szeretetszolgálat 
- Nagy Gábor 
- Peter Cerny Alapítvány 
- Hópihe Alapítvány 

 Előterjesztő: Lenkei György elnök 
4./ Egyebek 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Dunakeszi Kistérségi Egyesített Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti  
     Szolgálat létrehozása 
 
Lenkei György: véleménye szerint a kistérség helyi szinten nem az a konfiguráció, melyre a 
kistérségeket létrehozták. A súlypont Dunakeszin van, Göd földrajzi értelemben is periférián van. 
Partnereik – többek között Fót is komoly nehézséggel küzd. Megváltozott a szavazási arány, mert 
amíg három településből állt a kistérség, a szavazás is egyenlő arányú volt, de jelenleg Dunakeszi 
rendelkezik a legmagasabb szavazati joggal. A szociális ellátás területén Göd vinné be a legtöbb 
intézményt. A mostani szavazati aránnyal a bevitt érték nem azonos, az önkormányzat hátrányba 
kerül. Ismertette a kistérség költségvetési számait.  
 
Mikó Istvánné: a szociális intézmény 12mFt-os kerettel gazdálkodna. A költségeket a normatív 
finanszírozáson felül szervezeti költségek is terhelik. A kistérség osztályszinten működik, melyhez 
gazdasági csoportot is létre kell hozni.  
 
Lenkei György: az intézmény esetében 2 fő mellé további létszámbővítéssel is számolniuk kell. Az 
szociális intézmények átadása esetén önálló gazdasági háttérintézményt hoznának létre, melynek 
működtetése rendkívül magas kiadással jár. Országos szinten a jelenlegi kormányzati helyzet is 
változást jelenthet a kistérségek esetében. Most már minimális az eltérés a kistérséghez csatlakozott, 
valamint a nem csatlakozott települések támogatása között.  
 
Dr. Bognár László: lenne-e garancia a szociális intézmény megfelelő működtetésére? 



 33

 
Lenkei György: a szavazati arányokkal nem biztosított, hogy gödi vezetője legyen az intézménynek 
Mikó Istvánné személyében, aki pedig szakmailag is maximálisan megfelelne. 
 
Csányi József: járulékos költségeket terveztek-e? 
 
Mikó Istvánné: csak az alaptevékenység kiadásaival számoltak. A tárgyalásokon arról beszéltek, hogy 
a szakmai vezetést Göd végezné, Dunakeszi biztosítaná a gazdasági intézményt, Fót pedig a belső 
ellenőrzést látná el.  
 
Lenkei György: tudomása szerint Fót városa nem fizetett támogatási hozzájárulást kistérség felé.  
 
Kruzslicz István: el kell érni, hogy vétó joga legyen Gödnek, amennyiben ők adják szakintézményeket, 
valamint a szakmai vezetést.  
 
Lenkei György: a szavazás menete másképp megy. Csak a költségvetésben kell egyetérteni minden 
polgármesternek. Javasolta, hogy idén ne támogassák ezt a folyamot, nyitva hagyva a lehetőségét 
annak, hogy ha a kormányzat támogatja kistérségeket, akkor továbbléphetnek.  
 
Kruzslicz István: ez még egy nagyon nyitott tervezet.  
 
Lenkei György: később több területen is együttdolgozhatnak, akár egy hajléktalan szálló ügyében.  
 
Dr. Nagy Atilla aljegyző: a költségvetés tervezésekor ezt már tervezni kell, ezért szeptember, 
októberben dönteni kell arról, hogy kívánják-e az intézményt létrehozni. 
 
Lenkei György: javasolta, hogy októberben döntsenek arról, a jövő évben kívánnak-e csatlakozni.  
 
A bizottság 3   igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

41/2008.( IV. 29. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
jelenleg nem támogatja a Dunakeszi Kistérségi Egyesített Szociális Alapszolgáltatási és 

Gyermekjóléti Szolgálat létrehozását. 
Javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a döntést halassza el a 2009. évi költségvetési 

koncepció elkészítéséig.  
 

Határidő: 2008. október 15.  
Felelős:    Lenkei György elnök  
 
 
Kruzslicz István: jelezte, hogy nem kívánják a hajléktalan szállót tovább működtetni. 2008. május 31-
vel megszűnik a bérleti szerződés. Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat és a kistérség is 
gondolkodjon el a folytatásról. A gondnok jelenléte sokat számít, de az állagmegóvásra nagyobb 
gondot kell fordítani.  
 
Frey Lászlóné: a kistérséggel erről nehéz lesz tárgyalni. Göd jobb helyzetben van,mert Dunakeszin 
csak nappali melegedő van.  
 
Mikó Istvánné: erről már korábban is tárgyaltak, de helyszínről nem tudnak megegyezni. 
 
Lenkei György: ismertette az előzményeket. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületétől bérlik az 
ingatlant, ahol kizárólag gödi hajléktalanokat helyeznek el. Dunakeszihez képest előbbre tartanak, 
mert ott nincs éjszakai ellátás.  
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2./ Lámpás Rehabilitációs és szolgáltató Bt. együttműködési megállapodás tervezete 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Nagy Atilla: az önkormányzattól átvállalnák a csökkent munkaképességűek foglalkoztatását.  
 
Lenkei György: kérte, hogy Dr. Bognár László alpolgármester vizsgálja meg az előterjesztést, különös 
tekintettel az Alapítvány ingatlan igényére.  
 
 
3./ Támogatási kérelmek 
Lenkei György: ismertette a támogatási kérelmeket.  
 
 
- Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
A klubot az Alapszolgáltatási Központtal közösen a korábbi ülésen már támogatták.  
 
 
- Baptista Szeretetszolgálat  
Lenkei György: javasolta, hogy bizottsági keretből 10 db támogató jegyet várásoljanak.  
 
A bizottság  3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2008.(  IV. 29. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
10 x  1.500.-Ft/db  támogató jegyet vásárol a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványtól 

a „ Vidám Gyermeknap” jótékonysági gálára. 
Az alapítvány számlaszáma: 13555555-55555555-55555555 

 
Fedezet: bizottsági keret 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Lenkei György elnök  
 
 
 
- Nagy Gábor  kérelme a Madarak és Fák Napja megrendezéséhez 
Lenkei György: javasolta, hogy a korábbi éveknek megfelelően, idén is 50.000.-Ft-tal támogassák a 
rendezvényt.  
 
A bizottság  3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

43/2008.(  IV. 29. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
50.000.-Ft támogatást nyújt a Madarak és Fák Napja megrendezéséhez. 

 
Az összeget Nagy Gábor veheti fel a Polgármesteri Hivatal pénztárából.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Lenkei György elnök  
 
 
 
- Peter Cerny Alapítvány 
- Hópihe Alapítvány 
Lenkei György: javasolta, hogy csak gödi székhelyű szervezeteket támogassanak, az alapítványi 
kérelmek elbírálását halasszák el.  
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4./ Egyebek 
Óvodás gyerekek ortopédiai szűrése 
Lenkei György: Dr. Straub Ákos elvégezte az óvodás gyermekek ortopédiai szűrését, melynek 
vizsgálati eredményét leadta a Polgármesteri Hivatalnak. Javasolta, hogy ezt a Gödi Körképben is 
jelentessék meg.  
 
A bizottság  3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

44/2008.(  IV. 29. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri a Gödi Körkép főszerkesztőjét, hogy Dr. Straub Ákos ortopéd szakorvos 
óvodás gyermekek szűrővizsgálatának összevont eredményét jelentesse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Lenkei György elnök  
 
 
 
Közhasznú foglalkoztatás 
Lenkei György: az új aljegyző javaslatot tett a közhasznúak foglalkoztatásra, melyet a Településellátó 
Szervezeten keresztül tudnának alkalmazni.  
 
Dr. Nagy Atilla: a szociális törvényben szabályozzák, hogy aki segélyben részesül, annak az 
önkormányzat felajánlhat közhasznú munkát, végzettségének, képességének megfelelően. 
Amennyiben a felajánlott munkát nem vállalja el, rendszeres szociális segélye megvonható. A Magyar 
Államkincstár tájékoztatta az önkormányzatot, hogy mekkora támogatást igényelhetnek. Az összegből 
3 személy foglalkoztatására telik. Ezt a feladatot a Településellátó Szervezet látná el, ők alkalmaznák 
a közhasznú munkavégzőket. Esetükben kizárólag gépmentes munkavégzésről lenne szó. A 
foglalkoztatottak munkavédelmi oktatásban részesülnének, és védőeszközökkel kellene ellátni őket. 
Ezért minimálbért kapnának, és a rendszeres szociális ellátása szünetelne. 
 
Lenkei György határozati javaslata: felkérik a Településellátó Szervezetet a közhasznú munkások 
alkalmazására, május 15-ig 
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

45/2008.(  IV. 29. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri a Településellátó Szervezetet, hogy intézkedjen a rendszeres szociális segélyben 

részesülők közhasznú munkavégzésének megszervezéséről.  
 
 

Határidő: 2008. május 15.  
Felelős:    Lenkei György elnök  
 
 
Csányi József: jelezte, hogy igénye lenne közhasznú munkásra.  
 
Dr. Nagy Atilla: javasolta, hogy a munkavégzésre kijelölt személyek esetében többféle kiválasztási 
szempontot vegyenek figyelembe.  
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Nőgyógyászati szakrendelés 
Lenkei György: Gödön hosszú ideig volt nőgyógyászati szakrendelés. Az ÁNTSZ megvizsgálta a 
rendelés újraindításának feltételeit, és ahhoz hozzájárult. Később az ÁNTSZ visszavonta ezt a 
hozzájárulást. A szakemberek a váci kórház nőgyógyászati osztályvezetőjét – Dr. Fekete Zoltánt - 
javasolták a nőgyógyászati szakorvosi feladatra. Javasolta, hogy a Szirt-Invest Kft. elsőként átadott 
rendelőjében nőgyógyászati szakrendelés induljon be, ahol Dr. Fekete  főorvos rendelne OEP 
támogatással.  
 
A bizottság  3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2008.(  IV. 29. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Szirt-Invest Kft. által építendő Gödi Egészségházban 

elsőként nőgyógyászati szakrendelés induljon be, Dr. Fekete Zoltán főorvos 
közreműködésével. 

  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Lenkei György elnök  
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György elnök a nyílt ülést bezárta és a bizottság zárt ülésen 
folytatta munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 
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