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BUDAPET FOV ;,\;~~S X KERU:f;ET KO~ANYAI ONKORMANYZAT 

VIS ELO-TESTULETE 
NÉPJÓLÉTIBIZOTTSÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Népjóléti Bizottság 2012. január 10-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., S~ent Léiszló tér .. ~ 
29. I. em. 100.) megtartott ülésén. ' · . 

. ·ys~§ (:za!~ /l)é . . 
Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

Jelen vannak: r 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 't 1 . 

Dr. Csicsay Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai, . OiQ'~~\ 
Bakondyné Eperjesi Erika, Dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagjai 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Weeber Tibor alpolgármester 
Kárpáti Beatrix a Humán Iroda részéről 
Tileczkyné dr. Lapu Ilona a Humán Iroda részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő a Polgármesteri Kabinet részéről 
Erdei Péter a Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport részéről 
Göncziné Sárvári Gabriella a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Dr. Haintz Andrea 
Novák Andrea 
Szabó Anna 
Radics András 
Belkó Judit 

Meghívottak: 
Hajdicsné Pap Anna 
Dr. Hegedűs Lajos 
Dr. Ginter Ágnes 

Egyesített Bölcsődék vezetője 
az ÁNTSZ tiszti főorvosa 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részéről 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

pályázó 
pályázó 
a Kerepesi u. 67. szám alatti orvosi rendelő orvosa 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Hegedűs Istvánné 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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A napirend elfogadása előtt beszámol az előző bizottsági ülést követően történt - a Bizottság 
hatáskörébe tartozó - eseményekről. 

Felkéri Kárpáti Beatrixot, hogy adjon tájékoztatást az új szociális törvényről. 

Kárpáti Beatrix: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege csökkent, az öregségi 
nyugdíjminimum 80%-ára. Ez körülbelül 1800 embert érint. 
A helyi lakásfenntartási támogatás megszűnt, a normatív lakásfenntartási támogatás továbbra 
is megmaradt, azonban annak összege 2 500 Ft havonta. Az összes határozatot felül kell 
vizsgálni, és a korábban megállapított támogatásoknál az összeget csökkenteni kell. 

Elnök: Megköszöni a rövid tájékoztatást. 

Dr. Haintz Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2012. január l-jétől változtak az 
illetékességi területek a népegészségügyi intézetek tekintetében. Módosításra került a 
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. A X-XVII. kerülethez került a XVIII. kerület is. Az új 
Népegészségügyi Intézet neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X-XVII-XVIII. 
kerületi Népegészségügyi Intézet. Hét tiszti főorvos van, öt pesti és két budai, 2012. január 
31-ei megbízássallátják el a feladatot. 
A főorvos asszony kérte, hogy gondolkodjanak az intézetek összevonásán, mert 3 telephelyen 
nem működhetnek. Az intézmény elhelyezése során felmerült a Fokos utca, ott 45 fő 

kényelmesen elféme. Kéri a bizottság támogatását ebben a kérdésben. 
Bejelenti, hogy a kerületben egy kétéves kisgyermeknek - a karácsonyi időszakban -
meningitisze volt a SaJgótarjáni úti Bölcsődében, és ennek során felmerült az a probléma, 
hogy az intézményekben nem az aktuális telefonszámokat adják meg a szülők. 
Megkéri az önkormányzatban az érintetteket, hogy az egészségügyi-szociális intézményekben 
kerüljenek ki a dohányzást tiltó táblák, és legyen felelős személy, aki helyi szinten ellenőrzi, 
hogy betartják-e a dohányzási tilalmat. 

Elnök: Megköszöni a tájékoztatást. 
Bejelenti, hogy az l. napirendi pontot az előterjesztő visszavonta, átadja a szót Jegyző úrnak, 
hogy adjon tájékoztatást az önkormányzati lakásrendeletrőL 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelet 90%-os készültségi fokban elkészült. Egy nagyobb 
egyeztetést szeretne, amely után elkészítik véleményezésre a rendeletet, és a következő 
testületi ülésre l 00%-os lesz. 

Elnök: Javasolja, hogy első napirendként a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetői 
álláspályázatait bírálják el, onnantól kezdve pedig haladjon a bizottság a kiadott napirend 
szerint. 
Javasolja, hogy a bizottság zárt ülés keretében tárgyalja az 1., 7., 9., l O., ll., 12. és 13. 
napirendi pontokat. 
Kéri, szavazzon a Bizottság a napirend elfogadásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendjét: 
l. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetői álláspályázatok elbírálása Bizalmas: a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja 
alapján (16. számú előterjesztés) 
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Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
2. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (12. számú 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
3. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék érdekképviseleti fórumába tagok delegálása (5. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (I. 20.) 
önkormányzati rendelet módosítása (18. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. Tájékoztató az orvosi rendelők 2011. évi felújításáról (6. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő lakóépületekben található vizes lakásokról (13. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálása Bizalmas: a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII törvény 3. §(l) bekezdése alapján (4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződés megkötése a Révész Medicare 
Korlátolt Felelősségű Társasággal Bizalmas: a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény 3. §(l) bekezdése 
alapján (3. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben lévő személy lakáskérelme 
Bizalmas: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII törvény 3. §(l) bekezdése alapján (1. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l O. Tájékoztató a lakásmobilitás jogcímen bérbe adott lakások helyzetéről Bizalmas: a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII törvény 3.§ (l) bekezdése alapján (14. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. Az önkormányzat jelzálogjogával terhelt ingatlan további jelzálogjoggal való terhelése 
Bizalmas: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII törvény 3. §(l) bekezdése alapján (2. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Népjóléti tárgyú fellebbezések Bizalmas: a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény 3. § (J) bekezdése 
alapján (15. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetői álláspályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 
ülést rendel el. 

Zárt ülés 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Magyar Államkincstár felszólította az önkormányzatot hiánypótlásokra, ami 
megtörtént 
Kéri, döntsön a Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának jóváhagyásáról 
szóló 12. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító 
okiratának jóváhagyásáról szóló 12. számú előterjesztést támogatja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék érdekképviseleti fórumába tagok delegálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Nem ért egyet azzal, hogy az ellenzék ilyen tekintetben szóba 
sem került. Személyes kifogása a jelöltekkel szemben nincs. A szavazásban nem kíván részt 
venni. 

Weeber Tibor: A jelöltek hagyományosan az egyéni választókerületek önkormányzati 
képviselői. 

Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék érdekképviseleti fórumába 
tagok delegálásáról szóló 5. számú előterjesztés támogatásáról. 

112012. (1. 10.) NB határozat 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék érdekképviseleti fórumába tagok delegálása 
(6 igen, egyhangú szavazat) l fő nem szavazott 
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A Népjóléti Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 
érdekképviseleti fórumába a fenntartó részéről tagként delegálja: 

a) a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde érdekképviseleti fórumába dr. Pap Sándor 
alpolgármestert, 

b) a Kőbányai Napsugár Bölcsőde érdekképviseleti fórumába Weeber Tibor 
alpolgármestert, 

c) a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde érdekképviseleti fórumába Szabóné Gerzson 
Saroltát, 

d) a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde érdekképviseleti fórumába Szabóné 
Gerzson Saroltát, 

e) a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde érdekképviseleti fórumába dr. Fejér Tibort, 
t) a Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde érdekképviseleti fórumába Gál Juditot, 
g) a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde érdekképviseleti fórumába Weeber Tibor 

alpolgármestert, 
h) a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde érdekképviseleti fórumába Radványi Gábor 

alpolgármestert, 
i) a Kőbányai Szivárvány Bölcsőde érdekképviseleti fórumába Szabóné Gerzson 

Saroltát. 

4. napirendi pont: 
A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Göncziné Sárvári Gabriella: Normaemelés négy évvel ezelőtt volt, és született egy ÁNTSZ 
előírás, mely szerint az anyagnormák egy gyerekre viszonyított mennyiségét meg kell majd 
emelni. Ez a mennyiség a hús és a gyümölcs viszonylatában közel a duplájára fog emelkedni. 
A közbeszerzés több területen felmondásra került, mert komoly minőségi problémák voltak a 
beszerzett anyagokkal, és az új szállítók valamivel magasabb áron szállítják be a 
nyersanyagot. 

Dr. Szabó Krisztián: Az eddigi gyakorlattól eltérőerr ennek a javaslatnak a melléklete a 
különböző árakat nettó értéken tartalmazza, annak érdekében, hogy esetleges áfa emelés miatt 
ne kelljen rendeletet módosítani. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 
3/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításában - a "2. A bölcsődei szolgáltatások 
dija: a.) a játszócsoport szolgáltatásinak dija nettó 315 Ft/óra" - a 30%-os áremelést 
magasnak tartja, 20%-kal értene egyet (nettó 288 Ft/óra). Kéri, hogy szavazzon a bizottság a 
javaslatáróL (18/1. számú módosító javaslat) 
Kihagyná az egész anyagból, hogy a térítési díj emelését az ételminta eitétele is befolyásolja. 

Dr. Szabó Krisztián: A módosító javaslatot nem támogatja. 
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Göncziné Sárvári Gabriella: A 30% valóban soknak tűnhet, azonban ez olyan szolgáltatás, 
amit az önkormányzat nem kötelező feladatként, hanem szolgáltatásként nyújt. A hátrányos 
helyzetű családok és a nagycsaládosok ezt a szolgáltatást ingyen is igénybe tudják venni, ez 
jelenleg is így van. 

Elnök: Kéri a bizottságot, hogy döntsön a 18/1. számú módosító javaslat (nettó 288 Ft/óra). 
támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, l tartózkodással nem támogatja 
a 18/1. számú módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, a gyermekjóléti alapellátást 
nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18. 
számú előterjesztést támogatja. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató az orvosi rendelők 2011. évi felújításáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az orvosi rendelők 2011. évi felújításáról szóló tájékoztatóval 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Radics András: Szeretnék tovább folytatni a munkálatokat. Főleg a rendelők felújítása lenne 
égetően sürgős. A Salgótarjáni úti rendelőnél várhatóan jövő hónap közepéig meg tudják 
szerezni a szükséges hatósági engedélyeket. 

Novák Andrea: Az intemet hálózat bekötése a szolgálat költségvetéséből készült el. 
Tudomása szerint az Idősek Klubját 20 ll. december 31-éig kapták meg térítésmentes 
használatra, kérdése, hogy használhatják-e továbbra is térítésmentesen. 

Elnök: Bükki Péter intézményvezetővel kell felvenni a kapcsolatot ebben az ügyben. 
Kérdezi, hogy a Zsivaj úti rendelő korlátjával történt-e valami? A várótermi székeket pedig 
rögzítették -e? 

Radics András: Sajnos a korlátot valószínűleg csak cserélni lehet. Ha eddig ez nem történt 
meg, akkor rövid időn belül megoldják, a székekkel együtt. 

Dr. Csóka Gabriella: Az anyag alapján nem egyértelmű szamara, hogy az összes 
munkálatokat a Nodech Kft. végzi-e el? Ha a Salgótarjáni út 47. alatti orvosi rendelő 
felújításánál szerepel, a többinél miért nem? 

Radics András: A Salgótarjáni út 47. alatti orvosi rendelő felújítására külön közbeszerzési 
eljárás került kiírásra, ezt a munkát teljes egészében a Nodech Kft. végezte. A másik 7 
rendelő felújítása egy közbeszerzési eljárásban történt, ahol az egyes munkafajtákat 
különböző cégek végezték. Ez az előző anyagban részletesen szerepel. 

Elnök: Megköszöni a beszámolót azzal, hogy egyetért dr. Csóka Gabriella észrevételével. 
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Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy rendelőnként gyűjtsék össze a tapasztalatokat a felújításróL 

Elnök: Kéri a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat jelenlévő képviselőjét, hogy az orvosi 
rendelőktől kérjenek be véleményt, mivel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek feladata a 
további felújítási munkák elvégzése. Ez a költségvetés tervezésénél is segítséget jelent. 

Elnök: Megállapítja, hogy több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

A Népjóléti Bizottság az orvosi rendelők 2011. évi felújításáról szóló, 6. számú 
előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő lakóépületekben található vizes lakásokról 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Szabó Anna: Felhívja a figyelmet, hogy úgy próbáltak összeállítani egy koncepciót, ami 
nagyvonalakban mutatja, hogy milyen problémák merülnek fel, és ezeknek mi lehet a 
megoldása. Pontos számokat csak akkor adhatnának, ha minden egyes épületet, lakást 
felmértek, megterveztek volna. 

Bakondyné Eperjesi Erika: Kérdése, hogy készül-e arról kimutatás, hogy a vizesedést hol 
okozzák elöregedett vezetékek? 

Szabó Anna: Ez csak csőtörés, bejelentés és műszaki felmérés során derül ki. Ahol sorozatos 
hibabejelentések vannak, ott kicserélik a vezetéket 

A Népjóléti Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő lakóépületekben található vizes lakásokról szóló 13. számú előterjesztésben 
foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 

7. napirendi pont: 
Gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 

ülést rendel el. 

Zárt ülés 
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8. napirendi pont: 
Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződés megkötése a Révész Medicare 

Korlátolt Felelősségű Társasággal 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 
ülést rendel el. 

Zárt ülés 

9. napirendi pont: 
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben lévő személy lakáskérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 
ülést rendel el. 

Zárt ülés 

Az ülésnek ebben a szakaszában dr. Fejér Tibor elhagyja az üléstermet, a bizottság 6 fővel 
határozat képes. 

10. napirendi pont: 
Tájékoztató a lakásmobilitás jogcímen bérbe adott lakások helyzetéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 
ülést rendel el. 

Zárt ülés 

ll. napirendi pont: 
Az önkormányzat jelzálogjogával terhelt ingatlan további jelzálogjoggal való terhelése 

Előterjesztő: WeeberTibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 
ülést rendel el. 

Zárt ülés 
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13. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 
ülést rendel el. 

Zárt ülés 

Elnök: Megállapítja, hogy a bizottság az ülés folyamán az alábbi javaslatokat fogalmazta 
meg: 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kérje be az orvosok véleményét az eddigi felújítási 
munkálatok elvégzéséről és javaslatait a továbbiakra, 
az Önkormányzat honlapján az aktuális hírekben és az ingyenes újságokban is hívják 
fel a lakosság figyeimét a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos pályázati 
lehetőségre. 

Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Bizottság ülését 13,10 órakor bezárja. 

K.m.f. 

Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 


