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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2017. május 23-án, 9.00 órakor kezdődő
ülésén a Polgármesteri Hivatalban.

Jelen vannak: Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag, Csányi Zsoltné, Kertészné
Antal Márta, Szegedi Barbara, Imre Anikó jkv. vezető.

Tárgy: A Szociális Bizottság nyílt ülése

Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt követően
ismerteti a tervezett napirendi pontot:

Napirendi pontok:

1. Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Előterjesztő: Lenkei György

2. Göd városában 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása
Előterjesztő: Lenkei György

Napirendi pont tárgyalása:

1. Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Az elnök tájékoztatta a bizottságot, hogy az idei évben is az intézmények adatszolgáltatásai, valamint
a Polgármesteri Hivatal rendelkezésre álló adati alapján összeállításra került a 2016. évre vonatkozó
átfogó értékelése.

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan a következő határozatot hozta:

139/2017. (V.23.) sz. SZB határozat

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Göd Város gyermekjóléti és
gyermekvédelemmel kapcsolatos 2016. évi feladatai ellátásának átfogó értékelését.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenkei György
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2. Göd városában 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény értelmében a települési önkormányzat feladata
gondoskodni az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról, a
fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az
iskola-egészségügyi ellátásról. Gödön az egyre növekvő lakosságszámú Oázis lakópark területét
magában foglaló önálló felnőtt háziorvosi körzet kialakítása vált szükségessé, amely a közel 4.00 fős
ellátotti lakosságszámmal bíró 5. számú felnőtt háziorvosi körzetből kerülne leválasztásra és jelenleg
nagyságrendileg kb. 1.200 főnyi felnőtt háziorvosi ellátásra jogosult lakost jelentene. Ez az új körzet
lenne a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet.

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan a következő határozatot hozta:

140/2017. (V.23.) sz. SZB határozat

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Göd városában a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet
kialakítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenkei György

Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és a részvételt,
majd az ülést bezárta.

K.m.f.

Lenkei György Csányi József
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


