120

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2009. szeptember 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 5 igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el
tárgyalásra, az alábbi sorrendben.
Nyílt ülés napirendi pontjai:
1./ Krízishelyzetbe került lakáshitelesek ingatlanjainak önkormányzat általi
megvásárlásának lehetősége
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
2./ Egyebek
- Átcsoportosítások kérése
Előterjesztő: Mikó Istvánné intézményvezető
Napirendi pontok tárgyalása:
Horváth Ildikó elment.
1./ Krízishelyzetbe került lakáshitelesek ingatlanjainak önkormányzat általi megvásárlásának
lehetősége
Lenkei György: ismertette az előterjesztést. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé az
ingatlanok megvásárlását. Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy elsőként a jelzálogot bejegyző
bank joga érvényesül.
A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
201/2009.( IX. 29. ) sz. SzB határozat
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot nyújtja be a Képviselő-testület felé elfogadásra:
Göd Város Önkormányzata – a szűkös költségvetési helyzetre tekintettel - nem kíván élni a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt elővásárlási jogával.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
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2./ Egyebek
- Átcsoportosítások kérése
2.1 Szociális nyári gyermekétkeztetés
Lenkei György: ismertette az előterjesztést.
Mikó Istvánné: a tervezett létszámot túllépték. Jövőre már magasabb létszámra tervezik és igénylik a
normatív finanszírozást.
Lenkei György: javasolta, hogy az 1,2 millió Ft-os átcsoportosításról később döntsenek.
2.2 Szociális étkeztetés ingyenese étkeztetők támogatása
Lenkei György: ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, miért ilyen magas az átcsoportosítás
összege.
Mikó Istvánné: tételesen, név szerint végignézték az ellátásra jogosultakat. Többen is kikerültek, de
még így is sok olyan ellátott van, akinek a jövedelmi helyzete miatt nem lenne szüksége az ingyenes
étkeztetésre. Októberben újra ellenőrizniük kell a jogosultsági feltételeket. A jegyzőkönyvhöz csatolta
a jelenleg ellátásban részesülők jegyzékét.
Lenkei György: javasolta, hogy Dr. Kármán Gábor készítse el a rendelet módosítását annak
megfelelően, hogy a 90 éven felüliek ingyenes étkeztetése ne automatikus, hanem jövedelemfüggő
legyen.
A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
202/2009.( IX. 29. ) sz. SzB határozat
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága
az Alapszolgáltatási Központ Szociális étkeztetés szakfeladatának étkeztetés bevételi
költséghelyére – 91322008 3. 000. 000.-Ft-ot átcsoportosít az ingyenesen étkezők térítési díjának
bevételi kiesésének kompenzálása céljából.
Fedezet: kedvezményes étkeztetés
Határidő: azonnal
Felelős: Lenkei György SZB elnök

2.3 Alsógödi gyógyszertár értékesítése
Kruzslicz István: jelezte, hogy az önkormányzat a Sima Zoltán részére azzal a feltétellel adta el az
ingatlant, hogy azt gyógyszertárként kell működtetni. Tudomása szerint a tulajdonos értékesítik az
ingatlant, de ez a feltétel nem szerepel.
Lenkei György: kérjék fel a jegyzőt, vizsgálja felül az önkormányzat és Sima Zoltán között megkötött
szerződést. Az önkormányzat érdeke, hogy az ingatlan továbbra is gyógyszertárként működjön.
A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
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203/2009.( IX. 29. ) sz. SzB határozat
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága
felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat érdekeit figyelembe véve vizsgálja felül Sima Zoltán
gyógyszerésszel kötött ingatlan adásvételi szerződést, melyben a gyógyszertárként való
működést feltételként határozta meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

Jávorka utcai önkormányzati ingatlan
Lenkei György: a Jávorka utcai önkormányzati ingatlan bérlői elhunytak. Az ingatlan rendkívül
leromlott állapotban van, ezért javasolta, hogy bontsák le. A telek a gyógyszertár értékesítésekor lehet
aktuális. Javasolta, hogy a következő ülésen térjenek vissza az ügyre.

Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Lenkei György
elnök

Szaszovszky Olga
jegyzőkönyvvezető

