
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Szoc i á l i s  és  E gész ségü g yi  B i zo t t ság  

 
8. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság rendes, nyilvános üléséről 

 
Az ülés ideje: 2018. 11. 27.                          16 óra 30 perc  

 
Az ülés helye:  Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal  
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.  
Alagsor 1. sz. tárgyaló 

 

Bizottság tagjai közül jelen van:  
Haidar Norbert   bizottság elnöke  
Barabás Richard   bizottság alelnöke  
Ludányi Attila    bizottság alelnöke 
Becskei Lóránd   bizottság tagja 
dr. Bécsiné Antoni Judit  bizottság tagja 
Heizler Norbert   bizottság tagja 
Jeszenszky Sándor   bizottság tagja 
Nagyné Antal Anikó   bizottság tagja 
Rádi Károly    bizottság tagja 
Turbók Jánosné   bizottság tagja 
Vécsei Éva    bizottság tagja 
Wendlerné dr. Pirigyi Katalin bizottság tagja 
 

 
Hiányzó bizottsági tag: 

 

- 
 
Meghívottak részéről jelen van: 
Király Nóra    alpolgármester 
dr. Végvári Tamás   tanácsadó 
 

 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: 
Győrffyné Molnár Ilona  igazgató, Humánszolgálati Igazgatóság 
Mayer Péter     osztályvezető, Szociális és Egészségügyi O 
Mozsár Beatrix   osztályvezető, Lakásgazdálkodási O  
Sólyom-Lovász Edit   bizottsági titkár 
Reményi Balázs   informatikus 
 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Juhászné Csuka Csilla  intézményvezető, ÚHSZK 
Szepesfalvyné Magassy Márta intézményvezető, ÚSZOSZ  
Krausz Sándorné   mb. intézményvezető, ÚIH 
Unger Katalin    intézményvezető, EBI 
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Haidar Norbert:  Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi 
Bizottsági ülésén. Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Turbók Jánosé Gabi vállalod-e? 
 
Turbók Jánosné: Igen. 
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen, akkor indulhat a szavazás. Technikai probléma miatt 
megismétlem a javaslatot, melyről felemelt kézzel szavazzon a T. Bizottság. 
 
235/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2018. 11. 27-ei rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Turbók Jánosnét választja. 
Határid ő: 2018. november 27. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Javaslom, hogy a technikai probléma miatt a mai ülésen kézfelemeléssel 
szavazzon a T. Bizottság. 
Napirendi vitát nyitom meg. Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés a napirendekhez? Nincsen. 
Vitát lezárom, szavazzunk. Nincs változás a kiküldöttekhez kékpest.  
 
236/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2018. 11. 27-ei rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja meg: 
Nyilvános ülés: 

1. Rendelési idő módosítási kérelem (71. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

2. Döntés a 6. sz. gyermek fogorvosi praxisról 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

3. Támogatás elszámolása (Szent Imre Egyetemi Oktatókórház) 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

4. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

5. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és 
gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára újbudai 
pótlék bevezetéséről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

6. Intézményi létszámfejlesztés 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester  

7. Intézmények alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester  

 Zárt ülés: 
8. Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
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9. Üres és rossz műszaki állapotú lakások bérbeadására kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
10. Lakásügyek 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
Határid ő: 2018. november 27. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 

 
 
Haidar Norbert : Nyilvános üléssel kezdünk.  
 
1./ napirendi pont: 
Rendelési idő módosítási kérelem (71. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
 
Haidar Norbert : 1./ napirendi pont: Rendelési idő módosítási kérelem (71. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet). Egy határozati javaslatunk van. Kérdezem a T. Bizottságot, van-e esetleg 
kérdés. Vitát megnyitom, lezárom, indulhat a szavazás. 
 
237/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.22.) 
sz. rendelet 73. § (3) bekezdésének rendelkezésével átruházott hatásköre alapján 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy dr. Kovács Zsuzsanna (a 
71. sz. 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:   8-12 óra 
              páratlan hét: 15-19 óra. 
  

A Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti módosítására. 
Határid ő:  2019. február 27. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
 
2./ napirendi pont: 
Döntés a 6. sz. gyermek fogorvosi praxisról 
 
Haidar Norbert : 2./ napirendi pont: Döntés a 6. sz. gyermek fogorvosi praxisról. Egy 
határozati javaslatunk van. Kérdezem a T. Bizottságot, van-e esetleg kérdés. Vitát 
megnyitom, lezárom, indulhat a szavazás. 
 
238/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.22.) 
sz. rendelet 73. § (3) bekezdésének rendelkezésével átruházott hatásköre alapján 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI.  
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Kerület Újbuda Önkormányzata határozatlan időre kössön feladat-ellátási szerződést dr. 
Somorjai Gábor László fogszakorvossal a 310096502 sz. gyermek fogorvosi praxis (6. számú 
gyermek fogorvosi körzet) területi ellátási kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából, a 
mellékelt dokumentumok alapján. 
Rendelés helye: 1117 Budapest, Fehérvári út 12. gyermek fogorvosi rendelő. 
Rendelési ideje: hétfő: 14-20, kedd: 8-14, szerda: 14-20, csütörtök: 8-14; péntek páros: 14-
20, péntek páratlan: 8-14. 
Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti megkötésére. 
Határid ő:  2019. január 31. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
 
3./ napirendi pont: 
Támogatás elszámolása (Szent Imre Egyetemi Oktatókórház) 
 
 
Haidar Norbert : 3./ napirendi pont: Támogatás elszámolása (Szent Imre Egyetemi 
Oktatókórház). Kérdés van-e esetleg ehhez a napirendhez. Vita? Vécsei Évának adom meg a 
szót. 
 
Vécsei Éva: Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a fennmaradó 
összeg, az visszafizetendő? 
 
Haidar Norbert : Osztályvezető úr válaszol, bólintással: igen. Más kérdést nem látok, vitát 
lezárom, indulhat a szavazás. 
 
239/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 6.588.760,- Ft 
összegben szakmailag igazolja a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 2018. évi támogatásának 
cél szerinti felhasználását. 
Határid ő:     2018. november 30. 
Felelős:        Haidar Norbert elnök 
 
 
4./ napirendi pont: 
A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Haidar Norbert : 4./ napirendi pont: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása. Itt is egy 
határozati javaslatunk van. Van-e esetleg ehhez kérdés? Vitát megnyitom, lezárom. Indulhat a 
szavazás kézfelemeléssel. 
 
240/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása” 
című előterjesztést. 
Határid ő: 2018. november 29. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
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5./ napirendi pont: 
Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és gyermekjóléti 
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára újbudai pótlék bevezetéséről 
szóló rendelet megalkotása 
 
Haidar Norbert : 5./ napirendi pont: Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, 
valamint szociális és gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára 
újbudai pótlék bevezetéséről szóló rendelet megalkotása. Van-e esetleg ehhez kérdés? Vita? 
Vita sincsen. Döntsünk akkor kézfelemeléssel. Egy határozati javaslatunk van. 
 
241/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 12 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az Önkormányzat fenntartásában működő 
óvodákban, valamint a szociális és gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottak számára újbudai pótlék bevezetéséről szóló rendelet megalkotása” című 
előterjesztést. 
Határid ő: 2018. november 29. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
6./ napirendi pont: 
Intézményi létszámfejlesztés 
 
Haidar Norbert : 6./ napirendi pont: Intézményi létszámfejlesztés. Van-e esetleg kérdés a 
napirendhez? Rádi Károlynak adom meg a szót. 
 
Rádi Károly:  Szerepel a napirendben az is, hogy az SNI-s gyerekek száma folyamatosan nő a 
kerületben. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a döntést ki hozza meg, és milyen alapon 
történik az, hogy valakit SNI-é nyilvánítanak.  
 
Haidar Norbert : Ha jól tudom, szakértői bizottság elé kerül, de Igazgató asszony fog 
válaszolni.  
 
Győrffyné Molnár Ilona:  Köszönöm szépen. T. Elnök Úr! T. Bizottság! A köznevelési 
törvény szabályozza ennek a menetét. Gyakorlatilag két szervezet van, ahol a sajátos nevelési 
igényű gyerekek megállapítása történhet, amely indul az intézmény indíttatásából, tehát az 
intézmény is küldhet oda gyerekeket, de elsősorban a szülők szokták odavinni a gyerekeket. 
Az egyik az 1. sz. Szakértői Bizottság, amelyik a fogyatékosság alapján állapít meg, illetve a 
XI. kerületi Pedagógiai Szakszolgálatnak van egy ilyen jogosítványa. Ott az SNI-s 
gyerekeknek azt a részét, aki BTM-es, tehát tanulási zavarral, magatartászavarral küszködik. 
Ők állapítanak meg. Erről születik egy több oldalas határozat, amiben leírják, hogy milyen 
fejlesztésre szorul a gyermek, és ennek megfelelően állapítjuk meg az óraszámokat, és ennek 
megfelelően állapítjuk meg hozzá a szakembereket, hogy mit kell tenni. Ez nálunk már a 
bölcsődei területen is elindult, illetve a Korai Fejlesztővel indul nálunk, hiszen itt van a Korai 
Fejlesztő központ központja. Nyilván nekünk már több éves szerződésünk van velük, hogy a 
11. kerületi gyermekeket ingyen ellátják, vizsgálják és fejlesztik is. Gyakorlatilag mi 0 éves 
kortól a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését megoldjuk a 11. kerületben, egészen az 
iskolás korig. Az iskolás kor már nem a mi hatáskörünkbe tartozik.  
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Rádi Károly:  Köszönöm szépen. 
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen. Van- e esetleg még kérdés. Vitát megnyitom, lezárom. 
Indulhat a szavazás, egy határozati javaslatunk van. 
 
242/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 12 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Intézményi létszámfejlesztés” című 
előterjesztést. 
Határid ő: 2018. november 29. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 

  
 
7./ napirendi pont: 
Intézmények alapító okiratainak módosítása 
 
Haidar Norbert : 7./ napirendi pont: Intézmények alapító okiratainak módosítása. Kérdés 
van-e esetleg ehhez a napirendhez? Vitát megnyitom, lezárom. itt is egy határozati javaslat 
van. Kérdezem, hogy tudunk-e szavazni. 
 
243/2018. (XI. 27.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 12 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Intézmények alapító okiratának módosítása” 
című előterjesztést. 
Határid ő: 2018. november 29. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen. Zárt ülés következik. 
 
 
Budapest, 2018. november 27. 
 
 
 
 
 
 

     Turbók Jánosné     Haidar Norbert  
jegyzőkönyv hitelesítő      elnök 


