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Iktatószám: 09/68-38/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának 2022. 

szeptember 27. napján 8:00 órakor kezdődő munkaterv szerinti – nyílt – ülésén a Gödi 

Városháza üléstermében. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság – nyílt – ülése  

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

 

2)  A Gödi Szivárvány Bölcsőde 2022/2023. évi munkaterve és 2021. évi beszámolója 

 

 

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

472/2022. (IX. 27.) SZELB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

 

a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 
 

„…/2022. (... …) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 43. § (4) bekezdése 

és 104. § (1) e) pontja alapján hozzájárul a Gödi Szivárvány Bölcsőde 2022/2023 nevelési évre 

vonatkozó munkatervének végrehajtásához. A munkaterv ezen határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: Tóth János jegyző” 

 

 

473/2022. (IX. 27.) SZELB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

 

a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„…/2022. (... …) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 úgy dönt, hogy az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

104. § (1) e) pontja alapján a Gödi Szivárvány Bölcsőde 2021. évről szóló beszámolóját elfogadja. 

A beszámoló ezen határozat mellékletét képezi.  
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Határidő: azonnal  

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: Tóth János jegyző” 

 

 

Felelős: Lenkei György elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

3)  Tájékoztatás új háziorvos személyéről a Fix-Med Bt. alkalmazásában 

 

Lenkei György ismerteti az előterjesztést, mely szerint a Fix-Med Bt. új orvos alkalmazna a praxisban. 

 

Tóth János jegyző tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Fix-Med Bt. levélben arról tájékoztatta, hogy dr. 

Vadász Timea ideggyógyász szakorvos nem vállalja a munkát, ezért az előterjesztés már nem aktuális. 

 

 

4)  Fogorvosi praxis tulajdonjogának átruházása 

 

Lenkei György ismerteti az előterjesztést. 

 

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

474/2022. (IX. 27.) SZELB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

 

a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„…/2022. (... …) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

„A Dr. Petri József és Dr. Khajehzadeh Shahrzad között létrejött 4. számú fogorvosi körzetre 

vonatkozó, praxisjog átruházásáról szóló, 2023. február 01. napján hatályba lépő szerződést 

jóváhagyja, azzal a feltétellel, hogy a feladatellátási szerződés átruházásáról szóló megállapodás 

legkésőbb 2022. november 15-ig aláírásra kerül.             

Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés átruházásáról szóló megállapodás és a 

rendelési időn túli fogászati tevékenységre vonatkozó megállapodás aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

 

Felelős: Lenkei György elnök 

Határidő: azonnal 
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Egyebek  

 

I. Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

 

Lenkei György ismertette az előterjesztést.  

 

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

475/2022. (IX. 27.) SZELB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

 

a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022 (...) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2022. szeptember 1-től kell alkalmazni. 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

 

 

Tóth János 

jegyző 

 

 

Felelős: Lenkei György elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

II. 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása 

 

 

Lenkei György jelezte, hogy az előterjesztésben szereplő labor és az albérlők háza ügyében is 

személyesen érintett, ezért a bizottság döntése nélkül nem fog szavazni. 

 

A bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy Lenkei György a fenti napirendi pontban 

szavazzon.  
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Lenkei György elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő, szociális lakásokra vonatkozó elárverezési 

javaslatot nem támogatja, mivel bármikor szükség lehet szociális lakásban való elhelyezésre. Egy 

szociális lakásról (Göd, Széchenyi u.) és két átmeneti lakásról van szó. (2132 Göd, Zrínyi u.)  A József 

Attila utcai lakás eladása már az előző ülésen felmerült, ha eladásra kerül, akkor az Önkormányzatnak 

elhelyezési kötelezettsége van az ott lakó bérlő felé.  

 

Tóth János jegyző szerint is bonyolult tulajdoni állapotú az a lakás.  Ha van elhelyezési kötelezettsége 

az Önkormányzatnak, akkor azt teljesíteni kell, és az ingatlan eladásra kerülhet.  Az ingatlan jórészt 

építésii engedély nélkül épült. A többi bizottság is megtárgyalj ezt az ügyet. 

 

Lenkei György szerint ez a napirendi pont a kiadások lefaragásáról szól. A vérvétel havi 200 ezer 

forintba kerül, éves szinten nincs 3 millió. Ezt a szolgáltatást 20 éve végezi az Önkormányzat, ha átadjuk 

külső cégnek, a helyzet aggályos lenne. Információi szerint a külső cég 3 ezer forintot kér alkalmanként. 

Gödön három helyen vesznek vért, ezzel borulna az egység. A vérvételi helység per alatt van, (Kisfaludy 

utca Egészségház) az ügy még folyamatban van. Nem javasolja a vérvétel kiadását külső cégnek. 

Az albérlők házával kapcsolatban elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos költségek, a költségvetés 

ezreléke csak. Hajléktalan embereket nem lehet kirakni az utcára. Az előterjesztésben 4 lakásról van 

szó, de ott csak 4 szoba van és egy fürdőhelység. Az épület vizes, csak bontásra alkalmas, a telek értékét 

befolyásolja, hogy mellette egy munkásszálló van. Az Önkormányzat valóban nem köteles fenntartani 

ilyen szállót, de ha ez nem lenne, akkor nappali melegedőt  köteles fenntartani. A szálló adott létszámmal 

működik, a nappali melegedő viszont nincs létszámhoz kötve, ott mindenkit kötelesek vagyunk meleg 

étellel ellátni, aki ide bejön. A szállón lakók gödi lakosok voltak, amennyiben megszűnne a szálló, a 

parkokban és az állomásokon lennének. Javasolja, hogy az önkormányzat továbbra is tartsa fenn az 

albérlők házát. 

 

Tóth János jegyző elmondja, hogy az Önkormányzat a jövőben állami támogatást csak a kötelező 

feladatokra fog kapni. Ebben az évben volt 2 milliárd áthozott pénzmaradvány. Nem volt lehetőség az 

adók és díjak megemelésére. Ez jövőre változni fog, emelhető minden díj jellegű kötelezettség, amire 

eddig nem volt lehetőség, de nem lesz meg ez a tartalék. A Képviselő-testület valószínűleg nem szavazza 

meg, hogy adót emeljen az Önkormányzat, de ha igen, akkor is csak kismértékű emelés lehet. Ez javítja 

a pénzügyi helyzetet valamennyire, kb. 500 millió forinttal. Ha az Önkormányzat tud erről az évről 

átvinni tartalékot jövőre, vagy kap Pest Megyétől támogatást, kb. ez is 500 millió lehet, de ez még csak 

1 milliárd forint. Ha átalakításra kerül a jelenlegi rendszer, ez 3-500 millió forint megtakarítást 

eredményezhet, de hiányzik még mindig 500 millió. A csődöt senki nem szeretné, ezért át kell gondolni 

a kiadott támogatási összegeket a Bizottságnak is. Érdemi felülvizsgálat történjen, és ez a költségvetés 

egészét tekintve is elkészül, húsbavágó döntéseket kell hozni. Át kell minden feladatot tekinteni a végső 

döntés meghozásához. Az intézményekkel is egyeztetett, pl. létszám ügyben. Pest Megye támogatására 

sem lehet minden ügyben számítani. 

 

Csányi József is támogatja az albérlők háza további fenntartását és a vérvétel eddigi módjának 

változatlan fenntartását. Véleménye szerint, ami jól működik azt nem kell megszüntetni a városban. A 

kiadások csökkentéséhez az összegeket is javasolja feltüntetni. 

 

Bogdányi Krisztina véleménye szerint a hajléktalan emberek kiszolgáltatottak, és ha a város az albérlők 

házának eladásától várja a megoldást, az nagy baj. Szerinte szükséges ennek a szolgáltatásnak a 

fenntartása. 

 

Tóth János jegyző szerint a jövő év nehéz lesz, a csőd elkerülése érdekében szükségesek ezek az 

intézkedések. Az albérlők házának nincsenek rendezve a körülményei, mindenképpen szükséges azt is 

meghatározni, hogy ki, mikor veheti igénybe, és a térítési díjak fizetését is. 

 

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
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476/2022. (IX. 27.) SZELB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

a „2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása” című napirendi 

ponthoz készült előterjesztést képviselő-testületi tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítja, azonban a 

szociális ellátások szűkítésével nem ért egyet. 

 

Felelős: Lenkei György 

Határidő: azonnal 

 

 

Lenkei György elnök megköszönte a részvételt, majd a nyílt ülést bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Lenkei György Csányi József 

 SZELB elnök SZELB alelnök 

  jegyzőkönyv-hitelesítő 


