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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLE'It KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET . 
Népjóléti Bizottság·~ ··· 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: A Népjóléti Bizottság 2011. május 31-én megtartott ülésén a Budapest Főváros X. 
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Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

b:iÖt!dÓ: 

J e l .e? v a n n ak: . , . . !f={rz?~fr~{({"h~Ll(b __ .~_~__. 
Szabone Gerzson Sarolta btzottsagt elnök, dr. Cstcsay Claudms Ivan, dr. FeJer Ttbor, Mthahk 
András, a bizottság képviselő tagjai, 
dr. Csóka Gabriella, a bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradását előre jelezte: 
Bakondyné Eperjesi Erika, Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagjai 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
W ee ber Tibor alpolgármester 
Emenberger Krisztina Humán Iroda vezetője 
Kárpáti Beatrix Humán Iroda részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Egervári Éva jogász 
N ovozánszky Lídia egészségügyi szakreferens 
Lajtai Ferencné Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. vezetője 
Dr.Hantz Andrea Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve ÁNTSZ Budapest X., XVII. kerületi 
Népegészségügyi Intézet vezetője 

ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
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261/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l) Javaslat az Egészségügyi Szolgálatnál l fő analitikus könyvelő álláshely 
létrehozására 

2) Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására 

3) Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának 
elfogadására 

4) Tájékoztatás az orvosi rendelők 2011. évi felújítási és karbantartási feladatainak 
ütemezéséről 

5) Javaslat forrás biztosítására a Budapest X., Pongrác út 9. szám alatti háziorvosi 
rendelő felújításához 

6) Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 

7) Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására · 

8) Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Ellátási szerződésének 
módosítására 

9) Javaslat szerződéskötésre 

l O) Javaslat céltartalék felszabadítására 

ll) A BEGOHOME Nonprofit Kft-vel és a Kiscimborák Nonprofit Kft-vel- családi 
napközik működtetésére - kötött ellátási szerződések módosítása 

12) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági programja 

13) Elutasított lakáscsere kérelem felülvizsgálata 

14) Önkormányzati lakások bérbeadásának visszavonása 

15) Pályázaton kívüli kérelem lakás bérbeadására, lakásmobilitás elősegítésére 

16) Közalkalmazotti kérelem kam_atmentes támogatásra 

17) Kérelmek bérbeadói hozzájárulások megadására 

18) Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok 
lakáskérelm ei 

19) Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében 

20) Egyebek 
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1./ Napirendi pont: 
Javaslat az Egészségügyi Szolgálatnáll fő analitikus könyvelő álláshely létrehozására 

262/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, l ellenszavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat központi irányításának létszámát 2011. július l-jétől 2 fővel csökkentse, és az 
engedélyezett létszám csökkentésére tekintettel a személyi juttatások előirányzatát 325 eFt
tal, a munkaadói járulékok előirányzatát 88 eFt-tal rendezze vissza, melynek fedezete a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetési támogatása. 

263/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(l igen szavazattal, 4 ellenszavazattal) 
A Népjóléti Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat központi irányításának létszámát 2011. július l-jétől l fővel megemelje, és 
hozzájáruljon az analitikus könyvelői állás qővítéséhez. 

2./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására 

264/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratának 8. pontja az 
alábbiak szerint egészüljön ki: 
"8. Vezetőjének megbízási rendje: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KőbányaÍ 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatóját legfeljebb öt év határozott időtartamra bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján." 

265/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2011. július l-jei hatállyal 
fogadja el a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az l. melléklet 
szerinti tartalommal, és a 2. melléklet szerint adja ki a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 
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3.1 N apirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának 
elfogadására 

266/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal) - negatív kérdésfeltevés 
A Népjóléti Bizottság a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolóját 
megtárgyalta, de nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

4.1 N apirendi pont: 
Tájékoztatás az orvosi rendelők 2011. évi felújítási és karbantartási feladatainak 
ütemezéséről 

267/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a "Tájékoztatás az orvosi rendelők 2011. évi felújítási és karbantartási 
feladatainak ütemezéséről" tárgyú előterjesztést a következő bizottsági ülésen újra kívánja 
tárgyalni, egyben 
l) felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját és a Kőbányai Egészségügyi 

Szolgálat vezetőjét, hogy egyeztetést követően szervezzék meg a lakosság folyamatos és 
zavartalan ellátását az érintett rendelőkben; 

2) felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy 
• vizsgáltassa meg az Üllői út 128. felnőtt háziorvosi rendelő, valamint az Üllői út 136.· 

gyermekorvosi rendelő más épületbe történő áthelyezésének lehetőségét; 
• végeztesse el a Zsivaj u. 2. szám alatti felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelő 

vizes helyiségeinek felújítását; 
• folytatódjék az orvosi rendelők akadálymentesítése; 
• azoknál az orvosi rendelőknél, ahol mód van erre, történjen meg a mozgássérülti 

parkoló felfestése; 
• végeztesse el az orvosi rendelőkben-a MÁV telep 39. felnőtt háziorvosi rendelőben 

is- a szükséges festési-mázolási munkákat; 
• a 2011. évi felújítási és karbantartási feladatok ütemezéséről készített tervet a 

költségekkel együtt terjessze a bizottság elé; 
3) felkéri a KŐKERT Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a Pongrác út 19. felnőtt háziorvosi 

rendelő lekerítését végeztesse el (a feladat kerüljön ki a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
tervéből). 
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5./ Napirendi pont: 
Javaslat forrás biztosítására a Budapest X., Pongrác út 9. szám alatti háziorvosi rendelő 
felújításához 

268/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) · 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pongrác út 9. (Salgótarjáni út 
47.) szám alatti háziorvosi rendelő felújításának idejére az Idősek Klubjában kialakítandó 
ideiglenes orvosi rendelő költségeire l 420 348 Ft összeget biztosítson a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat 2011. évi költségvetésében, a felhalmozási célú általános 
tartalékkerete terhére. 

269/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pongrác út 9. (Salgótarjáni út 
47.) szám alatti háziorvosi rendelő felújításával kapcsolatban új berendezési tárgyak 
beszerzésére 4 890 510 Ft + ÁFA, azaz 6 113 138 Ft összeget biztosítson a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat 20 ll. évi költségvetésében, a képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartalékkerete terhére. 

6.1 Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 

270/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. módosított alapító okiratát. 
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7./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

271/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, az alábbi módosításokkal együtt: 

l) a II. fejezet 2.5.3. i) pont ll. franciabekezdése egészüljön ki: 
"- az ingatlan tervdokumentációjának, valamint a tervdokumentáció másolatának 
megőrzése, ingatlan védelme, gazdaságos működtetés biztosítása" 

2) a 2/a. mellékletben szereplő ábrán a takarító az átmeneti elhelyezést nyújtó 
munkacsoport vezetőjéhez tartozók esetében az ápoló - gondozó, a tartós elhelyezést 
nyújtó munkacsoport vezetőjéhez tartozók esetében a mozgásterapeuta alá kerüljön. 

8./ N apirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Ellátási szerződésének módosítására 

272/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) _ 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. Ellátási szerződését. 

9.1 Napirendi pont: 
Javaslat szerződéskötésre 

273/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadásáról szóló 
szerződést - az l. melléklet szerinti tartalommal - elfogadásra javasolja a képviselő
testületnek. 
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l O./ N apirendi pont: 
J avaslat céltartalék felszabadítására 

274/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ részére jóváhagyott 83 576 eFt céltartalékból 74 658 eFt összeget 2011: 
II. félévéreaszociális alapellátások működtetésére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ részére szabadítson fel. 

275/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ részére jóváhagyott 83 576 eFt céltartalékból 8 918 eFt összeget 2011. II. 
félévére szabadítson fel a Szivárvány Kőbányai Nonprofit Kft. által működtetett átmeneti 
elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóháza részére. 

Az ülés jelen szakaszában dr. Fejér Tibor elhagyja az üléstermet 

ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. 

ll./ Napirendi pont: 
A BEGOHOME Nonprofit Kft-vel és a Kiscimborák Nonprofit Kft-vel- családi napközik 
működtetésére - kötött ellátási szerződések módosítása 

276/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság támogatja a BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit 
Kft-vel (1103 Budapest, Kisgergely u. 3.) kötött- Apróvár l Családi Napközi és Apróvár Z 
Családi Napközi működtetésére vonatkozó - ellátási szerződések l. és 2. melléklet szerinti 
módosítását. 
A Bizottság egyben felkéri a Polgármestert az ellátási szerződések módosítására. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 
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277/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság támogatja a Kiscimborák Nonprofit Kft-vel (1108 Budapest, Szegély u. 
3./300. kötött - Kiscimborák Családi Napközi és Cim-Cimbora Családi Napközi 
működtetésére vonatkozó- ellátási szerződések l. és 2. melléklet szerinti módosítását. 
A Bizottság egyben felkéri a Polgármestert az ellátási szerződések módosítására. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: humán_szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 

Az ülés jelen szakaszában dr. Fejér Tibor visszaérkezik az ülésterembe. 

ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. 

12./ Napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági programja 

278/2011. (V. 31.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági 
Programját megtárgyalta, és elfogadásrajavasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy 

• az egyes területek célkitűzéseinek meghatározásakor a feladatok kerüljenek 
ütemezésre legalább éves szinten; 

• a Gazdasági Programba kerüljön be új fejezetként a "Szociális teendők gazdasági 
alapjai" című fejezet; 

• a 2011-2012 periódusban javasolt beruházások közé kerüljön be a rendelőintézetek, 
valamint a Kerepesi út 67. háziorvosi rendelő felújítása. 

13./ Napirendi pont: 
Elutasított lakáscsere kérelem felülvizsgálata 

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

-Zárt ülés-
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14./ Napirendi pont: 
Önkormányzati lakások bérbeadásának visszavonása 

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

-Zárt ülés-

15./ Napirendi pont: 
Pályázaton kívüli kérelem lakás bérbeadására, lakásmobilitás elősegítésére 

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

-Zárt ülés-

16./ Napirendi pont: 
Közalkalmazotti kérelem kamatmentes támogatásra 

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

-Zárt ülés-

17./ Napirendi pont: 
Bérbeadói hozzájárulások iránti kérelmek 

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

-Zárt ülés-
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18./ Napirendi pont: 
Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok lakáskérelmei 

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

-Zárt ülés-

19./ 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. 

-Zárt ülés-

20./ Napirendi pont: 
Egyebek 

A Bizottság a napirend keretében nem hozott határozatot. 

ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a bizottság ülését 1230 órakor bezárja. 

K.m.f. 

a ~/ \ 
t 4, 

Dr. Csic u~án 
bizottsági tag 

\ 
'._.,l 

r 

ll,x_ 
l 

Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági elnök 


