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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Népjóléti Bizottság 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: A Népjóléti Bizottság 2011. február 1-jén megtartott ülésén a Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest 
X., Szent László tér 29. I. em. 100. sz.)  
 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 900 óra 
 
 
 
J e l e n  v a n n a k :  
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, dr. Csicsay Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Mihalik 
András, a bizottság képviselő tagjai, 
Bakondyné Eperjesi Erika, dr. Csóka Gabriella, a bizottság nem képviselő tagjai 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagja 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor  alpolgármester 
Ehrenberger Krisztina Szociális és Egészségügyi Főosztály vezetője 
Horváthné dr. Tóth Enikő  Jogi Osztály részéről 
Dr. Boldog Krisztina Jogi Osztály részéről 
Novozánszky Lídia egészségügyi szakreferens 
Dr. Molnár Andor Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 
 
 
 
ELNÖK: Szabóné Gerzson Sarolta 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
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57/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Javaslat egészségügyi alapellátási szerződés módosítására a Ginter-Med Bt-vel 

2. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira 

3. Javaslat orvosi szakmai eszközök beszerzésére, védőnői tagsági díj átvállalására  

4. Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

5. Javaslat a vörösiszap-áradás két károsult családjának megsegítésére 

6. A Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesületének elszámolása 

7. Javaslat bérbeadói hozzájárulások megadására  

8. Javaslat lakás-mobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő hozzájárulások 
megadására 

9. Javaslat korábban hozott bizottsági döntés visszavonására 

10. Javaslat lakás bérbeadását kérő, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben 
lévő állampolgárok kérelmeinek elbírálására  

11. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében  

12. Egyebek  
 
 
 
 

 1./ Napirendi pont: 
Javaslat egészségügyi alapellátási szerződés módosítására a Ginter-Med Bt-vel 

 
 
58/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Ginter-Med 
Csecsemő és Gyermek Szakorvosi Betéti Társaság szerződésének módosítását az 1. és 2. 
számú melléklet szerinti tartalommal, és járuljon hozzá ahhoz, hogy a 300096299-es házi 
gyermekorvosi praxist működtető Ginter-Med Betéti Társaság saját alkalmazásában álló 
asszisztenst foglalkoztasson. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a 
gazdasági társaság és az Önkormányzat közötti területi ellátású kötelezettség átadására 
vonatkozó szerződést 2011. március 1-jétől a változásnak megfelelően módosítsa. 
 
 
59/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálatnál a 300096299-es házi gyermekorvosi praxis közalkalmazotti asszisztensi 
álláshelyek számát 1 fővel csökkentse, egyben kérje fel az Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, 
hogy a közalkalmazott asszisztens közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséhez 
szükséges munkáltatói intézkedést tegye meg. 
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60/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság megerősíti döntését a vegyes jellegű háziorvosi praxisok 
megszüntetésére. 
A Bizottság egyben felkéri az Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy a március 1-jei 
bizottsági ülésre készíttessen konkrét előterjesztést az intézményben a csoportos 
közalkalmazotti létszámcsökkentés módjára és ütemezésére vonatkozóan. 
 
 
 

 2./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira 

 
 
61/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi teljesítményértékelésének 
alapját képező céljait, a módosításokkal együtt: 
 

- Szociális és népjóléti ágazat 5. francia bekezdése az alábbiak szerint egészüljön ki: 
 
„- Egészségtérkép és egészségügyi program készítése” 
 
- Szociális és népjóléti ágazat egészüljön ki az alábbi 8. francia bekezdéssel: 
 
„- a kőbányai egészségügyi ellátás orvosi praxisaival kötendő megbízási szerződés 
előkészítése 
Határidő: folyamatos” 
 
 
 

 3./ Napirendi pont: 
Javaslat orvosi szakmai eszközök beszerzésére, védőnői tagsági díj átvállalására  

 
 
62/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy orvosi műszer beszerzésre a 
2011. évi költségvetésbe betervezett 10.000 eFt összegű keretből – nyílt pályázati eljárás 
keretében – az alapellátás működéséhez szükséges alábbi eszközök kerüljenek beszerzésre: 
 
- számítógépes fogászati röntgen 1.350 eFt +    338 eFt ÁFA = 1.688 eFt, 
- fogászati röntgen vizsgálószék    428 eFt +    107 eFt ÁFA =    535 eFt, 
- autokláv 5 db   4.600 eFt + 1.150 eFt ÁFA = 5.750 eFt, 
 
Mindösszesen:   6.378 eFt + 1.595 eFt ÁFA = 7.973 eFt. 
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63/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(1 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek a védőnők MAVE tagsági 
díjának (124 eFt) önkormányzat által történő átvállalását, és annak betervezését a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat 2011. évi költségvetésébe. 
 
 
 

 
 4./ Napirendi pont: 

Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
 
 
64/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 2011. február 1-jei hatállyal történő elfogadását. 
 
 
 

 
 5./ Napirendi pont: 

Javaslat a vörösiszap-áradás két károsult családjának megsegítésére 
 
 
65/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy tartalékkerete terhére ajánljon 
fel 2 millió forintot a helyi Vöröskereszt részére a vörösiszap áradás károsultjainak 
megsegítésére azzal, hogy a támogatott családok között a Völler és a Joo család is szerepeljen. 
 
 
 
 

 6./ Napirendi pont: 
A Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesületének elszámolása 

 
 
66/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság tudomásul veszi a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 
(1103 Budapest, Örmény u. 12.) részére – Kőbánya központjában felállítandó Betlehem 
készítésére – nyújtott 900.000 Ft felhasználásáról szóló tájékoztatót. 
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67/2011. (II. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság tudomásul veszi a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 
(1103 Budapest, Örmény u. 12.) részére – Mikulás napi és karácsonyi rendezvényekre – 
nyújtott 112.000 Ft felhasználásáról szóló tájékoztatót. 
 
 
 

 
 7./ Napirendi pont: 

Javaslat bérbeadói hozzájárulások megadására  
 
 

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

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 

 8./ Napirendi pont: 
Javaslat lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő hozzájárulások 
megadására 
 
 
 

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

-  Z á r t   ü l é s  - 
 

 9./ Napirendi pont: 
Javaslat korábban hozott bizottsági döntés visszavonására 
 
 
 

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

-  Z á r t   ü l é s  - 
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 10./ Napirendi pont: 
Javaslat lakás bérbeadását kérő, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben 
lévő állampolgárok kérelmeinek elbírálására  
 
 

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

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 

 11./ Napirendi pont: 
Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében  
 
 
 

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

-  Z á r t   ü l é s  - 
 

 
 
 

 12./ Napirendi pont: 
Egyebek  

 
 
 

A Népjóléti Bizottság a napirendi pont keretében nem hozott határozatot. 
 

 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a bizottság ülését 1115 órakor bezárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Csicsay Claudius Iván      Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági tag             bizottsági elnök 


