
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Népjóléti Bizottság 2013. február 12-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 100.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Dr. Fejér Tibor, Mihalik András, a bizottság képviselő tagjai, 
Dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert, Tubák István a bizottság nem képviselő tagja. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Weeber Tibor alpolgármester 
Kárpáti Beatrix a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

Dr. Egervári Éva 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Büki Péter 

Dr. Szebechlebszky Erika 

Meghívott: 
Timkó Lászlóné 
Tileczkyné Dr. Lapu Ilona 
Hanzik Ágnes 
Dr. Bálint Szilvia 
Dr. Kiss Krisztián 

vezetője 

a Jogi Csoport részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
fogorvos 
fogorvos 

·;(!!' : 
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Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

k/488A l A l IJD;;'[fj. twcl~._~!' 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

Napirend előtti felszólalás: 

Elnök: Rövid tájékoztatást kér a foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatban. 
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Dr. Szebechlebszky Erika: Tájékoztatást ad arról, hogy az Egészségügyi Szolgálat 
alkalmazott egy foglalkozás-egészségügyi orvost és egy asszisztenst. Az első időszakban 

átment a vizsgálatokra azért, hogy ellenőrizze a szakmai tudását. Ebben az időszakban úgy 
vélte, hogy minden rendben van. Később észrevette, hogy a foglakozás-egészségügyi orvos 
eltolja az időpontokat, a vizsgálatokat nem hajtja végre, csak utasításramegy át a rendelőbe, 
és folyamatosan kifogásokat keres. A próbaidőre tekintettel indokoltnak tartja közalkalmazotti 
jogviszonya azonnali hatályú megszüntetését. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház új vezetőjének és orvos 
igazgatójának, valamint a háziorvosok meghívásával tartott fórumon aNauticom informatikai 
portálrendszer működésével kapcsolatban szakmai egyeztetés történt. Kéri dr. Fejér Tibort 
adjon tájékoztatást az elhangzottakróL 

Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy fontos a gyors és zárt információáramlás az orvosok és a 
kórházak között. Jelenlegi állapotban a Naotikom információs rendszer úgy működik, mint 
egy webes felületen lévő hírportáL Az Önkormányzat, amikor megrendelte a programot kérte, 
hogy az orvosok többsége által használt orvosi program (MedMax) felületéről legyen 
működtethető és az elkészült leletek automatikusan kerüljenek be a háziorvosi programba is. 
Irreálisan magasnak tartja a 3000 Ft/hó + áfa díjat, mivel véleménye szerint a folyamatos 
karbantartás fedezete nem igényel ilyen mértékű ráfordítást 

Horváthné dr. Tóth Enikő: Beszámol arról, hogy képviselő-testületi döntés alapján a 
Nauticom információs rendszer egyszeri licenszdíjának összegét az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe betervezték. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat még nem írta 
alá a licenszvásárlási szerződést, ezért véleménye szerint a felmerülő problémák megoldását 
szem előtt tartva kell kidolgozni a szerződés szövegét. Elmondja, hogy a szolgáltató cég 
vállalta, hogy minden érintett orvos számára személyes bemutatót tart a rendszer 
használatáró l. 

Elnök: Javasolja, hogy a "Házi gyermekorvos praxisjog elidegenítésével kapcsolatos 
előszerződés megkötéséről" szóló 71. számú előterjesztést második napirendi pontként 
tárgyalja a Bizottság. Amennyiben nincs több észrevétel, kéri, szavazzanak a 
sorrendmódosítással együtt a napirend elfogadásáról. 

A Népjóléti Bizottság· 7 igen, egyhangú szavazattal - sorrendmódosítással együtt - az 
alábbiak szerint fogadja el napirendjét azzal, hogy az l. és 2., valamint a 7-9. napirendi 
pontok tárgyalására az Mötv. 46. §(2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendel el: 

l. A gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek ellátására vonatkozó pályázatok 
elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. Házi gyermekorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Otthona 
szakmai program j ának j óváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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5. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Önkormányzati tulajdonú lakások nem lakás célú használata 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek ellátására vonatkozó pályázatok 

elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) ponlja alapján a "Gyermek fogorvosi és 
házi gyermekorvosi körzetek ellátására vonatkozó pályázatok elbírálásáról" sz ó ló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

2. napirendi pont: 
Házi gyermekorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) ponlja alapján a "Házi gyermekorvosi 
praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről" sz ó ló napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

3. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Otthona 

szakmai programjának jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: A szakmai program végrehajtásának költsége a 2013. évi költségvetésbe kerül 
betervezésre, a döntéshozatalnak természetesen nincsenek költségei. 

Büki Péter: Elmondja, hogy a szociális törvény alapján három lehetőség közül lehetett 
választani. Előzetes konzultáció alapján a Kormányhivatal munkatársa az átmeneti otthont 
javasolta, mivel a rehabilitációs munkásotthonokban a biztosítandó szakmai létszám nagyon 
magas, viszont az állami normatíva alacsony. 

Elnök: Véleménye szerint az eredeti szakmai programból hasznos lett volna egy rövid 
kivanatot készíteni az előterjesztéshez, mivel ez a program a BÁRKA szakmai programjának 
szerves része. Érdeklődik, hogy hány kliens van jelenleg a Lélek-házban? 

Büki Péter: A szakmai programot a Képviselő-testület tartalmilag elfogadta 2011 
decemberében, ezért ettől nem lehet eltérni. Jelenleg 26-27 fő van a szálláson. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: V él eménye szerint a program sok tekintetben inkább beszámoló, 
mint szakmai program. 

Büki Péter: Elmondja, hogy az igénybevevők körét a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet határozza meg. Ha tervezett szolgáltatásról van szó, akkor felmérést kell 
készíteni az ellátandó területről. Mivel a program már egy éve működik, ezért szerepel az 
előterjesztésben szociális demográfiai adat. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Érdeklődik, hogy az ellátottjogi képviselő kinek a beosztottja? 

Büki Péter: Az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) alkalmazza. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a szakmai program "5. Feladatellátás szakmai 
tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái" rész egészüljön ki a foglalkozások 
részletes ismertetésével. 

(73/1. módosító javaslat) 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja a 73/1. szóbeli 
módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 73. 
számú előterjesztés támogatásáról a 73/1. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az " Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Otthona szakmai programjának 
jóváhagyásáról" szóló 73. számú előterjesztést a 7311. szóbeli módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. 
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4. napirendi pont: 
Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a rendelettervezet l. §-a egészüljön ki egy (2) 
bekezdéssel az alábbiak szerint: 

"(2) Az Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az 
elhunyt személyt, aki legalább tíz évig 

a) a Képviselő-testület tagja, illetve a Képviselő-testület bizottságának nem képviselő 
tagja, vagy 

b) a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezető 
beosztású tisztviselője 

volt." 
(68/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 68/1. szóbeli módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 68. 
számú előterjesztés támogatásáról a 68/1. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 68. számú előterjesztést a 
6811. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

5. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 

(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Jelzi, hogy az előterjesztésben szereplő mellékletek nem 
találhatóak meg a szerveren. 

Dr. Szabó Krisztián: A Képviselő-testület üléséig ezek amellékletek pótlásra kerülnek. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 85. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzati kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról" szóló 85. számú előterjesztést támogatja. 

6. napirendi pont: 
A Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 67. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

14/2013. (II. 12.) NB határozat 
a Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság visszavonja a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázat 
elbírálásáról szóló 

a) 24/2012. (II. 14.) határozatát, 
b) 60/2012. (IV. 10.) határozatát, 
c) 65/2012. (IV. 10.) határozatát, 
d) 92/2012. (V. 8.) határozatát, 
e) 116/2012. (VI. 12.) határozatát, 
t) 133/2012. (VIII. 21.) határozatát, 
g) 168/2012. (X. 9.) határozatát, 
h) 169/2012. (X. 9.) határozatát, 
i) 180/2012. (XI. 6.) határozata l. és 2. pontját, valamint 
j) 199/2012. (XI. 8.) határozata l. pontját. 

2. A Bizottság visszavonja a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatból 
fennmaradt összeg átcsoportosításáról szóló 200/2012. (XI. 8.) határozatát. 

7. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az "Önkormányzati 
lakások cseréjére vonatkozó kérelmekről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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8. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az "Önkormányzati lakást 
igénylők kérelmeiről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

9. napirendi pont: 
Önkormányzati tulajdonú lakások nem lakás célú használata 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az "Önkormányzati 
tulajdonú lakások nem lakás célú használatáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Népjóléti Bizottság ülését 1050 órakor 
bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sza ó Krisztián 
jegyző 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
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Bizottsági tagok: 

Szabóné Gerzson Sarolta 

Dr. Csicsay Claudius Iván 

Dr. Fejér Tibor 

Mihalik András 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Tubák István 
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