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Haidar Norbert: Jó napot kívánok. Köszöntök mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésén jelen lévőket. A menetrend nem változott, jegyzőkönyv hitelesítőt kell 
választanunk. Javaslom Nagyné Antal Anikó képviselő asszonyt, amennyiben vállalja itt az év 
elején ezt a nehéz feladatot, akkor legyen kedves mindenki megszavazni ezt a javaslatot. 
Indulhat a szavazás. 
 
1/2018. (I. 16.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2018. 01. 16-
ai rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Nagyné Antal Anikót választja. 
Határid ő: 2018. január 16. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : A napirendről kell majd döntenünk. Három nyilvános és két zárt ülési 
napirendünk van. Kérdezem a T. Bizottságot, hogy van-e a napirendi pontokhoz kérdés. Nem 
látok, indulhat a szavazás.  
 
2/2018. (I. 16.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 11 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2018. 01. 16-ai 
rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja meg: 
Nyilvános ülés: 

1. Újbuda Önkormányzata 2018. évi költségvetése  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

2. A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

3. Rendelési idő módosítási kérelem (22. sz. felnőtt háziorvosi körzet)   
  Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
 Zárt ülés: 

4. Szociális ügyek elbírálása  
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök  

5. Lakásügyek 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 

Határid ő: 2018. január 16. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
1./ napirendi pont: 
Újbuda Önkormányzata 2018. évi költségvetése  
 
 
Haidar Norbert : 1./ napirendi pont: Újbuda Önkormányzata 2018. évi költségvetése, néhány 
gondolatot mondanék, de természetesen igazgató asszony – ha megkérem – kiegészíti. Ami 
minket érint (mint Szociális és Egészségügyi Bizottságot), egy stabil és kiegyensúlyozott 
költségvetése lesz az Önkormányzatnak, amennyiben a testület elfogadja és a javaslatot 
megteszi a Bizottság. A rendelők felújítása, akadálymentesítése folytatódik, ugyanúgy 
folytatódik a rendelők klimatizálása, a szociális támogatások, segélyezési sorok változatlanok. 
A védőnői szolgálat illetve a hűtés-fűtés korszerűsítés, ablakcsere megtörtént a Vahot utcai 
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rendelőben, a tető felújítása is megtörtént, a tetőtér kialakítása az idei évben megtörténik, 
erről tavaly beszéltünk, illetve a betegrendelő felújítása az idei évben megkezdődik. Jó úton 
vagyunk a Vahot utcai rendelő teljes rendbetétele irányában. Ami még fontos, hogy a 
Gazdagréti védőnői hálózat olyan szinten bővül, hogy ott egy külön épület kerül kialakításra, 
illetve a Fejér Lipót utcába költözik egy fontos szociális intézményünk. Nagyjából 
összefoglalva ennyi, természetesen számos szociális és egészségügyi dolgot mondhatnék, 
mint pl. a Gyermek Egészségügyi Központot is, de arról biztosan mindenki olvasott, illetve 
hallott az Újbuda Újságban, televízióban erről hírt adtunk, hírt adott az Önkormányzat. 
Megadom a szót Soltész Erikának a részletekkel kapcsolatosan. 
 
Soltész Erika: Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait, Elnök urat, a jelenlévőket. Én 
igazán a tervezési munka folyamatáról szeretnék egy-két szót szólni, illetve a költségvetés 
összességéről, egészéről mondani egy-két gondolatot, megosztani egy-két főbb elemét, főbb 
számot kiemelni, azt kiegészítendő, amit Elnök úr elmondott speciálisan ehhez a bizottsági 
munkához kapcsolódóan. A tervezésre vonatkozó jogszabályok nem változtak az előző évhez 
képest, ezért a tervezési munka hasonló menetrenddel, hasonló ütemben, hasonló jogszabályi 
szabályozottság mellett folyt, így alakult ki a 2018. évi költségvetés fő összege 29,2 milliárd 
forinttal. Ahogy Elnök úr is mondta, egyensúlyban van a költségvetésünk, működési hiányt 
nem terveztünk, ezt nem is szabad tervezni, felhalmozási hiányunk van, aminek el fogom 
mondani a forrásait, az okait, és finanszírozását is természetesen. A 29,2 milliárd forintos fő 
összegen belül 2018-ban az Önkormányzatra összevontan, önkormányzati szinten összesen 23 
milliárd forint költségvetési bevétel várható, ez azt jelenti, hogy ez lesz az idei bevételünk, és 
ezt egészíti ki a 2017. évi költségvetési maradványunk 2 milliárd forintos összeggel, illetve az 
előző évben vásárolt, államilag garantált értékpapír-kincstárjegy beváltásából származó 1,5 
milliárd forint, illetve az előző évben a Képviselő-testület által jóváhagyott és 
kormányengedéllyel bíró 2,5 milliárd forintos hitelfelvételi lehetőségünk, fejlesztési célú 
hitelfelvétele. Néhány bevételi jogcímet emelnék ki: adóbevételeknél közel 0,5 milliárd forint 
növekedést várunk, és ezt terveztük a költségvetésben, a testületi ülésre majd megy a 
forrásmegosztás, ahol arról kaptunk előterjesztést a fővárosi önkormányzattól, hogy további 
320 millió forinttal nő a megosztott adó, tehát a forrásmegosztásból származó bevételünk, 
vagyis az iparűzési adóbevételünk. Ezt majd a későbbiek során, költségvetési rendelet 
módosításával emeljük a költségvetési rendeletünkbe. Kismértékben nőttek 144 millió forint 
körüli összegben a működési célú állami támogatások, de a kormány hozott egyedi 
határozatokat is ránk nézve: 2 milliárd 4 millió forintot ítéltek meg nekünk, ebből 1.895 millió 
forint Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet kialakítására szolgáló támogatás 
lesz majd. Ebben a pillanatban a költségvetésünkben teljes összegében szerepel a támogatás 
az 1.895 millió forint, azonban tudni kell, hogy a támogatási szerződés még nem áll 
rendelkezésünkre, nagy valószínűséggel ennek lesz egy ütemezése, tehát nem a teljes összeg 
lehívására lesz lehetőségünk ebben az évben, illetve ahogy a munka folyik, ahogy a 
kivitelezés és az egész beruházás zajlik annak megfelelő ütemben kerül majd ütemezésre, de 
erre vonatkozóan ebben a pillanatban még nem tudok mondani biztos adatokat. A következő 
olyan kormányhatározat alapján nyújtott támogatás, amit fel tudunk használni: 72, 5 millió 
forintot fogunk kapni járda felújításra és közterületek fejlesztésére, ezen kívül 37,1 millió 
forintot belterületi utak, járdák felújítására fordíthatunk majd. Ebben az évben új elemet 
terveztünk a költségvetésbe, mind a bevételi mind a kiadási oldalon: 50 millió forinttal 
számolunk (ez egy becsült szám hangsúlyoznám) kerületi nagy beruházások és tervezett 
ingatlan fejlesztési folyamatok okán terveztük ezt be, önkormányzati infrastrukturális 
fejlesztések forrásául. Ez azt jelentené, hogy a beruházóktól átvett pénzeszközökből 
valósítanánk meg olyan szükséges felújításokat, beruházásokat, amik ahhoz a beruházáshoz, 
amit a beruházó megvalósított – kapcsolódnak, és igény szinten felmerülnek. Ezekre 
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megállapodások születnek majd, és a megállapodásokban lesznek rögzítve azok a célok, amire 
fordítjuk azt az összeget, amit nekünk átad a beruházó, ezért bevételi oldalon 50 millió forint 
már szerepel a költségvetésünkben, a kiadási oldalon pedig mindaddig, amíg ezek a 
megállapodások meg nem születnek, addig céltartalékon tartjuk az előirányzatot. Működési 
kiadásokról beszélnék néhány gondolatot, ugyanis azért ott jelentős az emelkedés, ami 
elsősorban az önkormányzat dologi kiadásainál jelentkezik egy nagyobb összegű emelkedés, 
ennek több kisebb indoka is van, én most kiemelnék két nagyobb olyan indokot - elsősorban 
az informatikai kiadásaink fognak növekedni -. Nem tudom mennyire köztudott, de 2018. 
január 01-től a cégek már csak elektronikus úton intézhetik ügyeiket hivatalokban, tehát az e 
ügyintézés bevezetése nem tudjuk milyen informatikai fejlesztési igénnyel jár. Mi is tapossuk 
ezt az utat, mi is tanuljuk az egészet, nekünk is újszerű a dolog, nem kis horderejű kérdés, 
mindenesetre erre gondolnunk kellett a tervezésnél, de informatikában nem csak ez szerepel, 
hanem szerepel az oktatással kapcsolatos fejlesztések is, úgy a menzakártya bevezetése 
stb..erre vonatkozóan készül egyébként egy kimutatás a Képviselő-testület ülésére, mert más 
bizottságokon elhangzott ez a kérés, hogy mutassuk be, hogy a Smart Kft támogatása mire 
fordítódik majd 2018-ban. De az e-ügyintézésen túl 2018 áll rendelkezésünkre az ASP-hez 
való csatlakozásra, aminél mi mint nagy önkormányzat az interfaces-t választottuk, és az 
interfaces csatlakozáshoz a megfelelő informatikai hátteret biztosítani kell. Nem tudjuk 
megmondani e pillanatban sem, hogy ez mibe kerülhet, de ez is szerepel a 
költségvetésünkben, és ez is növeli a kiadásainkat. Ahogy említettem a bevételeink 
növekedtek ugyan, azonban ennek az a következménye, hogy az iparűzési adó bevétele egész 
erősen megnövekedett a Fővárosnak; magasabb adóerő képességű kategóriába kerültünk, 
ezáltal 181 millió forinttal több szolidaritási hozzájárulást kell visszafizetnünk az államnak, 
ami az iskolák működtetésére megy. Számítottunk erre, hogy ha az adóerő képességünk 
magasabb lesz, akkor több az elvonás is tőlünk. Ez most így alakult ki ez a szám. 
Felhalmozási kiadásokat összességében, beruházásokat és felújításokat közel 7,3 milliárd 
forintot terveztünk. A beruházások és a felújítások tételesen a 3.-4. mellékletben szerepelnek, 
ahogyan ezt Önök nyilvánvalóan látták is. Ott tételesen látják, hogy mire fordítjuk ezt a 7,3 
milliárd forintot. Céltartalékokat is hasonló célokra terveztünk. Két új cél jelenik meg, amit 
már említettem az előbb a kerületi fejlesztési hozzájárulás céltartaléka, és tavaly volt egy 
pályázatunk, aminek az idei évi fenntartási szakaszára az aktív időskor pályázat fenntartási 
szakaszára terveztünk egy kisebb összeget be céltartalékra. Támogatásokat biztosítunk 
továbbra is társasházaknak, sportszervezeteknek, önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságoknak, civil szervezeteknek, egyházaknak, alapítványoknak is. Illetve támogatjuk 
továbbra is a rendvédelmi szerveket, a helyi kisebbségi önkormányzatokat, és a már 
bevezetett ösztöndíjakat is tovább kívánjuk folyósítani. A felújításokra összesen 1,8 milliárd 
forintot terveztünk, ami parkok felújítására, útpályák felújítására, aszfalt szőnyegezésére, 
járda felújítására, önkormányzati tulajdonú épületek felújítására szolgál, és ahogyan elnök úr 
említette tovább folytatódnak az orvosi rendelők felújítása, illetve a Gazdagréti Óvoda 
felújítása is. Röviden ennyit szerettem volna mondani.  
 
Haidar Norbert : Kérdése van-e esetleg a Bizottságnak? Rádi Károlynak adom meg a szót. 
 
Rádi Károly:  Köszönöm szépen. T. Elnök úr! T. Bizottság! Annyit lehet látni, hogyha az 
évszámot letakarjuk, akkor is látjuk, hogy egy választási év előtt állunk, és ez egy választási 
költségvetés. Mindazon által ez tisztán kiderül abból, hogy most nem nyírbálták meg a 
szociális és egészségügyi sorokat, sőt támogatások összege is nőtt. Két konkrét kérdésem 
lenne ezzel kapcsolatban: az egyik az az, hogy mindig szóba kerül ez a virtuális összeg, amit a 
kormányzat megítélt Önöknek a Gyermek Egészségügyi Központ megépítésére illetve 
létrehozására. Konkrétan szeretném megkérdezni, hogy elkezdődik végre az építkezés ebben 
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az ügyben és történik érdemben is valami a Gyermek Egészségügyi Központ megépítésben? 
A másik pedig, hogy elnök úr is említette a Vahot utcai rendelő felújítására szánt összeget, 
hogy ebben az összegben 2018-ban szerepel már a fűtésrendszer és a melegvíz korszerűsítése, 
amit több éve ígértek már? A tavalyiból nem igazán sikerült ezt megoldani, erre szeretnék 
kérdést kapni, illetve annyit szeretnék még mondani, hogy nagyon szép ez a költségvetés és 
nagyon szépek a számok, csak Önök azért elérték, hogy történelmet alkottak azzal, hogy 2,5 
milliárd forintos hitelbe döntik az Önkormányzatot, amire eddig az önkormányzatiság 
idejében erre eddig még nem volt példa. Köszönöm szépen. 
 
Haidar Norbert : Két dolog kapcsán én válaszolnék: a Gyermek Egészségügyi központ 
kapcsán azt tudom elmondani, hogy az EMMI-vel jelenleg is folyik az egyeztetés, azt lehet 
tudni, hogy tavasszal a közbeszerzés eljárás kiírásra kerül, tehát az idei évben előre láthatóan 
elindul az építkezés, nyilván a közbeszerzési eljárás lefolytatása több mindentől függ, nyertes 
pályázó, sikeres-e stb… ezt figyelembe kell venni, tehát jó úton halad, az idei évben elindul, 
remélhetőleg. A Vahot utcai rendelő kapcsán én úgy tudom, hogy igen, a fűtés korszerűsítés is 
meg fog történni. Köszönöm. Más kérdés van-e esetleg. Nem látok. Vitát megnyitom, nincs 
vita, köszönöm szépen, akkor indulhat a szavazás. Egy határozati javaslatunk van, javaslom 
azt elfogadni; kettő van. 
 
3/2018. (I. 16.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással úgy határozott: javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy az előterjesztés szerint fogadja el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. 
Határid ő: 2018. január 18. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Még egy van, indulhat a szavazás. 
 
4/2018. (I. 16.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással úgy határozott: javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a 
továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját 
bevételeinek, valamint a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várhatóan számított összegét a határozat mellélete szerint állapítsa meg. 

b) a kerületi intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében a 
földgázbeszerzés tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás több évre történő 
kiírásához szükséges fedezetet 23019-2020. évi költségvetéseiben évi bruttó  
50 000 000 Ft összegben biztosítsa. 

Határid ő: 2018. január 18. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
2./ napirendi pont: 
A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása 
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Haidar Norbert : 2./ napirendi pont: A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet 
módosítása. Kérdezem Alpolgármester urat, kívánod-e kiegészíteni valamivel mint 
előterjesztő.  
 
dr. Molnár László:  A rendeletben két alapvető módosítás van; az egyik az a törvénynek az 
átvezetése (az ÁKR) a rendeletünkben, illetve a gyermekek születésével kapcsolatban, az 
életkezdési támogatást az Önkormányzat cégeienk az alkalmazottaira is kiterjesztjük – vagyis 
javasoljuk kiterjeszteni – legyünk őszinték, legnagyobb számban majd a Szent Kristóf 
Szakrendelőt fogja majd érinteni, illetve értelemszerűen a kisebb cégeket is bízunk abban, 
hogy fogja érinteni.  
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen, kérdés esetleg van-e ehhez a napirendhez, nem látok. 
Vitát megnyitom, vita sincs, köszönöm szépen, egy határozati javaslatunk van.  
 
5/2018. (I. 16.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet melléklet szerinti 
módosítását. 
Határid ő: 2018. január 18. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
3./ napirendi pont: 
Rendelési idő módosítási kérelem (22. sz. felnőtt háziorvosi körzet)   
 
Haidar Norbert : 3./ napirendi pont: Rendelési idő módosítási kérelem (22. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet). Megkeresett minket egy Doktor Úr és kéri, a T. Bizottságot dr. Bodrogi 
Attila, hogy változtassuk a rendelési időt, családi, egyéni, szociális problémákra hivatkozva. 
Ezt részben meg tudjuk tenni, részben nem, mivel a pénteki napon mindenképpen egy 
orvosnak délután is tartózkodnia kell a rendelőben. Ezt figyelembe véve módosulna a 
rendelési idő, amennyiben a Bizottság jóváhagyja. Kérdezem a T. Bizottságot, van-e esetleg 
ehhez kérdés. Vitát megnyitom, indulhat a szavazás. 
 
6/2018. (I. 16.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy dr. Bodrogi 
Attila a 22. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa részére a rendelési idő módosítását az 
alábbiak szerint engedélyezi. 
Hétfő: 16-20 óra 
Kedd: 8-12 óra 
Szerda: 16-20 óra 
Csütörtök: 8-12 óra 
Péntek:          páros hét:   15-19 óra 
                      páratlan hét: 8-12 óra, 
A Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti módosítására. 
Határid ő:  2018. március 31. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
 



 7 

Haidar Norbert:  Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2018. január 16.  
 
 
 
 
 

Nagyné Antal Anikó     Haidar Norbert  
jegyzőkönyv hitelesítő       elnök 


