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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Népjóléti Bizottság 2013. szeptember 10-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29.     
I. em. 100.) megtartott ülésén. 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 900 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, Tubák István a bizottság nem képviselő tagjai. 
 
Távolmaradását előre jelezte:  Távolmaradás oka: 
Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagja betegség 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Róbert  polgármester 
Weeber Tibor  alpolgármester 
Dr. Egervári Éva  a Jogi Csoport részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő  a Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Szebechlebszky Erika a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
Dr. Haintz Andrea a Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest X., XVII., 

XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet vezetője 
 
Meghívottak: 
Szabó Zsuzsanna   a Humán Iroda részéről 
Pfeiffer Istvánné   a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
Sápadiné Kálmán Judit  a Kőbányai Szivárvány Nonprofit részéről 
Palotai Melinda a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részéről 
Szász Tamás a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részéről 
 
Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 
 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 
 
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[221/2013. (IX. 10.)]: 

1. Kőbánya Egészségügyi Programjának elfogadása  
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
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2. A Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása  
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

3. Vállalkozó háziorvossal feladatellátási szerződés kötése  
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

4. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázat elbírálása  
 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

5. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei  
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

6. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése  
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

1. napirendi pont: 
Kőbánya Egészségügyi Programjának elfogadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Elnök: Előzményként elmondja, hogy 2011 tavaszán a Szociális Térkép kapcsán 
megfogalmazódott, hogy szükség lenne egy Egészségügyi Térképre, valamint Kőbánya 
Egészségügyi Tervének elkészítésére. Létrejött egy munkacsoport, amely meghatározta a fő 
irányvonalakat, amelyek alapján elkészülhet Kőbánya Egészségügyi Terve. Nagyon sok 
megbeszélésre került sor. Az előkészítésben sok olyan munkatárs és intézményvezető vett 
részt, akik közvetlenül érintettek a kőbányai egészségügyi és szociális ellátásban. A 
munkacsoport többek között vizsgálta az iskoláskorúakat, a fiatalkorúakat, a munkaképes 
korú felnőtt lakosságot, a fogyatékkal élőket, az idegrendszeri, pszichés és 
szenvedélybetegséggel küzdőket. Az Egészségterv elkészítéséhez nagyon hasznosnak ítélte 
meg a Semmelweis Programot is, és köszönetét fejezi ki a hivatal munkatársainak, az 
egészségügy területén dolgozó és a koncepció előkészítésében résztvevő valamennyi 
szakembernek. 
 
Dr. Szebechlebszky Erika: Az elkészített anyag nem Kőbánya Egészségügyi Terve. 
Véleménye szerint az Egészségügyi Terv egy egészségpolitikai terve az Önkormányzatnak, 
amelyben meghatározza azokat a prioritásokat és célokat, amelyeket a jövőben meg akar 
valósítani. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat egy egészségügyi helyzetértékelést, 
helyzetfelmérést készített el, illetve a rendelkezésükre álló szakmai hátteret biztosította. 
Június végén jelezte, hogy egészségpolitikai anyagot nem tudnak elkészíteni. Áprilisban 
szeretett volna tartani egy megbeszélést, amelyen meghatározhatják azokat a célokat, 
amelyeket a későbbiekben meg akar valósítani az Önkormányzat, de ez a megbeszélés nem 
jött létre. Ebből kifolyólag úgy érezte, hogy a rendelkezésére bocsátott anyagokat nem 
használhatja fel az Egészségügyi Terv elkészítéséhez.  
 
Weeber Tibor: Az intézményvezető asszony feladata az volt, hogy elkészítse Kőbánya 
Egészségtervét. Ez egy szakmai feladat lett volna, amely alapján a Képviselő-testület dönt 
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arról, hogy stratégiaként mit tud megvalósítani. Az anyagban elméleti dolgok vannak leírva, 
amelyeknek véleménye szerint nem kellett volna szerepelnie. Fontos lett volna, hogy 
szerepeljen az, hogy milyen folyamatok zajlanak jelenleg a kerületben. Például megemlítette 
volna, hogy egészségnapok szerveződnek, a HPV elleni védőoltásokat támogatja az 
Önkormányzat, Stroke Klub működik a kerületben, szűrések vannak folyamatosan. 
Véleménye szerint ötleteknek, terveknek kellett volna szerepelnie az anyagban. Folyamatosan 
voltak egyeztetések és lett is volna lehetőség egyeztetésre, amelyen megbeszélhették volna, 
hogy mik azok a dolgok, amelyeknek mindenképpen szerepelniük kellene az előterjesztésben.  
 
Elnök: Az előzetes megbeszéléseken kialakított irányvonalak és az átadott anyagok alapján a 
prioritások, szempontok és célok világosak voltak. A közös egyeztetések alapján el lehetett 
volna készíteni Kőbánya Egészségtervét. Nagyon fontos lett volna a preventív munka 
hangsúlyozása és az ehhez kapcsolódó stratégiai elképzelések felvázolása. A célkitűzés az 
volt, hogy egy nagyon konkrét, megvalósítható program készüljön el, amelyet az évek során 
aktualizálva használni lehet. Hiányolta az anyagból az elmúlt három évben történt változások 
felsorolását, sok más mellett azt is, hogy milyen együttműködés folyik a társszervekkel, 
valamint a védőoltásokkal kapcsolatos javaslatokat.  
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Véleménye szerint nem volt motivációja az intézményvezető 
asszonynak, mivel 2013. december 31-ig tölti csak be az intézményvezetői státuszt. Olyan 
emberrel kellene elkészíttetni az Egészségtervet, aki több éven keresztül dolgozik a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatnál. Az anyag szerinte nemcsak általánosságokat tartalmaz.  
 
Weeber Tibor: Amikor az előkészítő munka folyt és az intézményvezető asszony a feladattal 
meg lett bízva, még szó sem volt a státusz betöltésével kapcsolatos változásról. Erről jóval 
később döntött a Képviselő-testület. 
 
Elnök: Az anyagban az egyes betegségcsoportoknál nem szerepelnek konkrét adatok 
Kőbányára vonatkozóan. A mozgásszervi betegségeknél megemlítette volna, hogy a 
kerületben működik a Mozgássérültek Klubja, a Budapesti Mozgássérültek Egyesületének 
van egy kőbányai tagozata. Az alkoholbetegségek említése mellett szerepelhetett volna, hogy 
komoly addiktológiai munka folyik a kerületben. A humán erőforrásnál hiányolja annak 
leírását, hogy a kőbányai alapellátásnak milyen jellemzői vannak, milyen stratégia 
alkalmazható a háziorvosok utánpótlására vagy, hogy milyen fejlesztéseken ment keresztül 
eddig az informatikai rendszer.  
 
Mihalik András: Véleménye szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a betegségek 
megelőzésére.  
   
Szóbeli módosító javaslat: 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet 1. pontja kerüljön törlésre, és 
az eredeti 2. pont az alábbiak szerint módosuljon: 

[2.] A Képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a „Kőbánya egészségügyi 
helyzetértékelése Cselekvési prioritások” című anyagot, és felkéri a polgármestert, hogy 
Kőbánya lakossága egészségi állapotának javítása céljából – az 1. mellékletben foglalt 
szempontrendszer és egyéb anyagok figyelembevételével – készíttesse elő Kőbánya 
Egészségügyi Programját. 
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Határidő:                                   [2013. november 30.]  2014. március 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 

(541/1. módosító javaslat) 
 
Az előterjesztő nem támogatja az 541/1. módosító javaslatot. 
 
A Népjóléti Bizottság 1 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja az 541/1. 
módosító javaslatot [222/2013. (IX. 10.)]. 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 541. 
számú előterjesztés támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a „Kőbánya Egészségügyi 
Programjának elfogadásáról” szóló 541. számú előterjesztést támogatja [223/2013.           
(IX. 10.)]. 
 
 

2. napirendi pont: 
A Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 537. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Szivárvány Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosításáról" szóló 537. számú előterjesztést támogatja [224/2013. (IX. 10.)]. 

 
 

3. napirendi pont: 
Vállalkozó háziorvossal feladatellátási szerződés kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 538. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Vállalkozó háziorvossal feladatellátási 
szerződés kötéséről" szóló 538 számú előterjesztést támogatja [225/2013. (IX. 10.)]. 

 
 

4. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Kéri, hogy azok esetében, akik ez évben másodszor igényelnek gyógyászatisegédeszköz-
támogatást és a korábbihoz képest más összegről hoznak jövedelemigazolást, érdeklődjön az 
Iroda, hogy mi változott meg és miért a jövedelmükben.  
Szeretné, ha legkésőbb év végéig készülne egy tájékoztató arról, hogy a 2013. évben összesen 
hányan kértek támogatást, ebből mennyien kapták meg az igényelt összeget, és mennyi pénzt 
költöttek erre a célra.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 539. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Gyógyászatisegédeszköz-támogatás 
iránti pályázat elbírálásáról" szóló 539. számú előterjesztést támogatja [226/2013. (IX. 10.)]. 
 
 

5. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 540. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

 
227/2013. (IX. 10.) NB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/71. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 
3/71. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást Veress László és Veress 
Lászlóné sz.: Molnár Irén számára határozott időre, 2015. szeptember 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 

Határidő:     2013. október 15. 
Feladatkörében érintett:                    a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

 
 

228/2013. (IX. 10.) NB határozat 
az 1101 Budapest, Doba u. 5. 5. lh. 1/34. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Doba u. 5. 5. lh. 
1/34. szám alatti kettő+félszobás, 64 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Csipak Péter számára 
határozott időre, 2014. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 

Határidő:                                          2013. október 15. 
Feladatkörében érintett:                   a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 
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229/2013. (IX. 10.) NB határozat 
az 1108 Budapest, Szegély u. 7. fszt. 256. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Szegély u. 7. 
fszt. 256. szám alatti kettő szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást Batki Sebestyénné sz.: 
Juhász Mária számára határozott időre, 2014. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 

Határidő:                                          2013. október 15. 
Feladatkörében érintett:                   a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

 
 

230/2013. (IX. 10.) NB határozat 
az 1108 Budapest, Szegély u. 5. fszt. 271. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Szegély u. 5. 
fszt. 271. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást Kun Istvánné sz.: Kocs 
Ilona Julianna számára határozott időre, 2014. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 

Határidő:                                          2013. október 15. 
Feladatkörében érintett:                   a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

 
 

6. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 542. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
 
231/2013. (IX. 10.) határozata 
az 1102 Budapest, Kőér u. 11. fszt. 1. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
Hajdú Mária 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 6. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti 
jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 

2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 23. § (3) bekezdésére, az 1103 Budapest, Kőér u. 11. fszt. 1. szám alatti egy szobás,   
29 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
határozott időre, 2015. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja Hajdú Mária részére azzal 
a feltétellel, hogy az 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 6. szám alatti lakást a jelenlegi 
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állapotában a lakásbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére átadja. 

Határidő:      2013. október 15. 
Feladatkörében érintett:                    a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport  
vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 
232/2013. (IX. 10.) határozata 
az 1106 Budapest, Hatház u. 9. 4/408. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
Szabó Gyöngyi az 1106 Budapest, Fehér út 20. 2/3. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti 
jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 

2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Hatház u. 9. 4/408. 
szám alatti egy szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Szabó 
Gyöngyi számára határozott időre, 2014. szeptember 30-ig, szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1106 Budapest, Fehér út 20. 2/3. szám alatti lakást jelenlegi állapotában a 
lakásbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére 
átadja. 

Határidő:                                          2013. október 15. 
Feladatkörében érintett:                   a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport  
vezetője  

               a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 

 
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 1015 órakor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

…………………………………. 
Szabóné Gerzson Sarolta 

bizottsági elnök 
 

…………………………………. 
Dr. Csicsay Claudius Iván 

bizottsági tag  

 
 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 
 
 
 
 
 

 meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 
 
 jelenléti ív 
 
 ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

□ határozatok melléklete 
 
□ írásban benyújtott módosító javaslat  
 
□ jegyző törvényességi észrevétele  
 
□ interpelláció 
 
□ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 
 
□ felszólalási jegy 

 
 


