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Bába Szilvia: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai szociális és Egészségügyi Bizottság 
ülésén, hosszú idő után végre megint itt vagyunk, és személyesen tudjuk megtárgyalni ezeket a 
napirendi pontokat. A Bizottság létszáma 9, eddig 8-an vagyunk itt, és Szöllősy Ági jelezte, hogy 
érkezik Ő is nemsokára, csak késik egy kicsit, de elkezdjük nélküle, hogy ne kelljen addig is itt 
mindenkinek várnia. Jegyzőkönyv hitelesítőt szeretnék jelölni: Németh Gyöngyvér Valéria 
személyében, kérem, hogy szavazzunk róla. 
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy 
 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2020. június 23-ai ülésének 
jegyzőkönyv hitelesítőjeként Németh Gyöngyvér Valériát válasszák meg. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
38/2020. (VI. 23.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2020. 06. 23-ai rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Németh Gyöngyvér Valériát választja. 
Határid ő: 2020. június 23. 
Felelős: Bába Szilvia, elnök 
 
Bába Szilvia: A napirendi pontok: mára 10 napirendi pontunk van. Nyílt ülésen tárgyalnánk 4-et, 
és zárt ülésen 6-ot tárgyalnánk. Van-e kérdés, vagy hozzászólás a napirendi pontokkal 
kapcsolatosan? Ha nincs, akkor szavazzunk róla.  
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága … szavazattal  úgy határozott, hogy a  
2020. 06. 23-ai rendes ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja meg: 
Nyilvános ülés: 
1.Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről 
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
2. Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete 
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
3. Intézményi alapító okiratok módosítása 
a) Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester 
b) Az Újbudai Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása  
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 
4. Intézményvezető jogviszonyával összefüggő döntések meghozatala 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 
Zárt ülés: 
5. Döntés felnőtt háziorvosi praxisról (38. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
6. Cégváltozás miatt új feladat-ellátási szerződés megkötése  
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
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7. Szociális ügyek elbírálása 
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
8. Lakáscélú kamatmentes önkormányzati kölcsön pályázat elbírálásához javaslattétel 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 
9. Lakásügyek 
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
10. Bérlőkijelölés 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
39/2020. (VI. 23.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2020. 06. 23-ai rendes ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja meg: 

Nyilvános ülés: 
1. Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről 
         Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
2. Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
3. Intézményi alapító okiratok módosítása 

a)  Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása 
             Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester 

c) Az Újbudai Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása  
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 

4. Intézményvezető jogviszonyával összefüggő döntések meghozatala 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 

Zárt ülés: 
5. Döntés felnőtt háziorvosi praxisról (38. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
6. Cégváltozás miatt új feladat-ellátási szerződés megkötése  

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
7. Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
8. Lakáscélú kamatmentes önkormányzati kölcsön pályázat elbírálásához javaslattétel 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 
9. Lakásügyek 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
10. Bérlőkijelölés 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 
Határid ő: 2020. június 23. 
Felelős: Bába Szilvia, elnök 
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1./ napirendi pont: 
Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről 
 
Bába Szilvia: Az 1-es napirendi pontunk: Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri 
döntésekről. Ezzel kapcsolatban kérdezem alpolgármester asszonyt, hogy bármilyen 
hozzáfűzést…bocsánat, Kis-Fleischmann Évát szeretném megkérni, hogy tájékoztasson minket.  
 
Kis-Fleischmann Éva: Az előterjesztésben összefoglaltuk, nincs kiegészíteni valóm, ha kérdés 
van, szívesen válaszolok. 
 
Bába Szilvia: Köszönöm. Van-e valakinek valamilyen kérdése. Akkor a kérdéskört lezárom. 
Vita? Nincs. A határozati javaslathoz nekem lenne egy módosító javaslatom. Egy egészen apró, 
ámde fontos módosítást szeretnék kérni, mégpedig azt, hogy a határozati javaslat vége az úgy 
szóljon, hogy „a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott az 
előterjesztés mellékletében felsorolt polgármesteri döntéseket tudomásul veszi” helyett, a 
„polgármesteri döntésekkel egyet ért.” Én ezt szeretném kérni, hogy ezt a határozati javaslatot 
szavazzuk meg; meg is indokolom hogy miért: Polgármester úr mielőtt ezeket a döntéseket 
meghozta volna, alpolgármester asszonnyal és velem, a Hivatal illetékes osztályvezetőivel, 
folyamatosan egyeztetett, tehát itt szakmai döntések születtek az elmúlt időszakban is. Van-e 
valakinek ehhez a módosító javaslathoz hozzáfűzése? 
 
Nagyné Antal Anikó: Én is azt gondolom, hogy az eredeti, az számunkra elfogadhatóbb lett 
volna, hogy tudomásul vesszük, mert a döntésekről csak részben, utólagosan kaptunk 
tájékoztatást, és így ezt más színben tünteti fel ezt a szavazást.  
 
Bába Szilvia: Köszönöm szépen, akkor szavazzunk most először a módosító javaslatomról, majd 
utána szavazunk magáról, a határozati javaslatról. 
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága … szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja azt a 
javaslatot, hogy a határozat szövegében „a polgármesteri döntéseket 
tudomásul veszi” helyett „a polgármesteri döntésekkel egyet ért” szövegrész 
szerepeljen. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
40/2020. (VI. 23.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy elfogadja azt a 
javaslatot, hogy a határozat szövegében „a polgármesteri döntéseket tudomásul veszi” helyett  
„a polgármesteri döntésekkel egyet ért” szövegrész szerepeljen. 
Határid ő:  2020. június 23. 
Felelős:         Bába Szilvia, elnök 
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Bába Szilvia: Kérem, hogy ezzel a módosított határozati javaslattal szavazzunk. 
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága …. szavazattal úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet időtartama alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben meghozott, az előterjesztés 
mellékletében felsorolt polgármesteri döntésekkel egyet ért. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
41/2020. (VI. 23.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben meghozott, az előterjesztés 
mellékletében felsorolt polgármesteri döntésekkel egyet ért. 
Határid ő:  2020. június 23. 
Felelős: dr. László Imre polgármester  
 
 
 
2./ napirendi pont: 
Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete 
 
Bába Szilvia: A 2-es napirendi pontunk: Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási 
rendelete. Soltész Erika igazgató asszonyt kérném meg, hogy tájékoztasson minket. 
 
Soltész Erika: T. Bizottság! Már régen találkoztuk, és ki tudja mikor fogunk. Csak röviden egy-
két dolgot emelnék ki a 2019. évi zárszámadási rendeletünkből. Egy-két olyan lényeges elemét 
emelném ki, ami meghatározta gyakorlatilag az elmúlt évünket. Ilyen volt az a kiemelt feladat, 
ami mentén utakat építettünk, utakat újítottunk föl, szilárd burkolat nélküli utakat láttunk el szilárd 
burkolattal. Ehhez megfelelő forrás is a rendelkezésünkre állt, 1 milliárt 72 MFt-ot kaptuk a 
miniszterelnökségtől, illetve 1 mrd Ft összegben kölcsönszerződést kötöttünk, nincs még a teljes 
összeg lehívva, de rendelkezésünkre tartják, és ebből folyamatosan még most is folyik a 
kivitelezési munka. Két számot szeretnék megemlíteni párban: a bevételi főösszegünk teljesülése 
az 32,9 milliárd forintnál állt meg, az eredetileg tervezett összegünk – főösszegünk pedig 27,8 
milliárd forint volt. Egyensúlyban tervezünk költségvetést, így a kiadási főösszegünk is 27,8 
milliárd forint volt eredeti összegben, annak pedig a teljesítése 26,8 milliárd forint lett. Szeretném 
elmondani, hogy folytattuk tavaly az újbudai pótléknak a biztosítását, megfelelő munkaerő álljon 
rendelkezésre intézményeinkbe, de nem csak az intézményeinkben, hanem gyakorlatilag cégek 
közül a Szent Kristóf Szakrendelőben is biztosítottunk újbudai egészségügyi támogatást 90 MFt-
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os összegben, ez tehát tovább folytatódott, illetve megépült a Sasadi Óvoda, a Tölcsvár Óvoda 
telephelye. Ez gyakorlatilag közel 500 MFt-os beruházás volt, és ez saját erőből valósult meg. 
Ezek voltak a legnagyobb tételek az elmúlt évben. Még egy két számot mondanék, ha nem is 
számot, inkább csak a tendenciáját láttatnám: a közhatalmi bevételek, ami a nagyrészét teszi ki a 
mi költségvetésünknek, 15 milliárd forintban teljesültek, és az iparűzési adók is mintegy 
félmilliárd forinttal több volt, és némiképpen túlteljesítettek az adók is (az építményadó, a 
telekadó, idegenforgalmi adóban, és gépjármű adóban is). A számok benne vannak az 
előterjesztésben is, azt most nem akarom idézni, elolvasható, csak utalok rá. Szeretném még azt 
megemlíteni, hogy az EMMI-től kaptunk a Gyermek Egészségügyi Központ és egynapos 
sebészethez tavaly 500 MFt-ot. Emlékeztetnék arra, hogy a Kormány határozatban erre a projektre 
1 milliárd 895 MFt-ot biztosított, amit nem ad ide száz százalékos mértékben nekünk, hanem 
évente kötünk szerződést támogatásra. Ez az elmúlt évben 500 MFt volt, erre költöttünk 
kivitelezési szerződést, és folytatódik még most is talán a kivitelezés, nem tudom hol tart 
pontosan. Szeretnék arra is rámutatni, hogy ez 2019. december 31-vel bezárólagos pénzügyi 
zárszámadás, tehát nagyon sok esetben a műszaki megvalósulása ettől eltér, különösen, hogy ezt 
júniusban tárgyaljuk, de akár februárban is eltérhet. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a műszaki 
megvalósítás már előrébb tart, viszont a pénzügyi teljesítés 2019. december 30-ig az az, ami ebben 
a zárszámadásban megjelenítésre került. A maradványról szeretnék még beszélni, és a 
vagyonunkról egy-egy mondatban. A költségvetési maradványunk ebben az évben 6 milliárd 
forint volt, ezek nagy részét beterveztük kötelezettségvállalással terhelt maradványként, és 
szabadmaradványként is a 2020-as eredeti költségvetésben, a levezetése megtalálható a rendelet 
12-es mellékletében. Most a zárszámadás elfogadásakor arról a szabad maradványról kell dönteni, 
ami a 370 MFt-ot mutat, hogy mire szeretnénk fölhasználni. Polgármester úr javaslata szerint 
ebből 252 MFt-ot célszerű lenne gazdálkodási céltartalékba helyezni, tekintettel arra, hogy ki tudja 
mi vár ránk, tehát óvatosan kell gazdálkodnunk, ezért szerepel a javaslatban a tartalékra helyezés 
javaslata. Ahogyan mondtam, még a vagyonról szeretnék beszélni. 78,5 milliárd forint 2019. 
december 31-én az Önkormányzat teljes vagyona. Ami 4,4 milliárd forinttal több, mint az előző 
évben. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény. Köszönöm szépen. 
 
Bába Szilvia: Köszönjük szépen. Kérdés van-e igazgató asszonyhoz? Hozzászólás a témához? Ha 
nincs akkor szavazzunk róla. 
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága …. szavazattal úgy határozott: megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „ Újbuda 
Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete”  című előterjesztést. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta a javaslatot. 
 
42/2020. (VI. 23.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „ Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási 
rendelete”  című előterjesztést. 
Határid ő: 2020. június 25. 
Felelős:    Bába Szilvia, elnök 
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3./ napirendi pont: 
Intézményi alapító okiratok módosítása 
 
Bába Szilvia: A következő napirendi pontunk két részből áll: Intézményi alapító okiratok 
módosítása: a.) az Újbudai Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása. 
 
Győrffyné Molnár Ilona:  Köszönöm szépen. T. Elnök Asszony! T. Bizottság! Az az örömteli 
esemény zajlik a bölcsődei területen, hogy a Pöttöm Bölcsőde a Ménesi úton férőhely bővítés alatt 
áll, ez a férőhelybővítés augusztus végére elkészül, így szükséges az alapító okiratban ezt a tényt 
betennünk és annak a feltételeit megteremtenünk, hogy a működési engedélyt megkapjuk. 
Ugyanilyen másik örömteli tény, hogy a házi segítségnyújtásba – a jelzőrendszeres terület bővül – 
plussz férőhellyel, és ennek az átvezetése is szükséges az Újbudai Szociális Szolgálatnál. Így 
újabb 20 idősnek tudjuk ezt a feladatot és ezt a helyzetet biztosítani. Kérem a T. Bizottságot, hogy 
mind a két előterjesztést támogatni szíveskedjenek. 
 
Nagyné Antal Anikó: Egy kérdésem lenne, hogy a Pöttöm Bölcsődénél láttam, hogy amikor erről 
határoztunk, hogy béreltük ezt a helyiséget, de a költségvetésben úgy látom, hogy a megvásárlásra 
van elkülönítve összeg? Az megvásárlásra kerül? 
 
Győrffyné Molnár Ilona:  A zárszámadás pénzből van erre elkülönítve, hogy ennek a fedezetére 
legyen, és reméljük, hogy ez meg fog valósulni. 
 
Bába Szilvia: Van- e még kérdés? Ha nincs, akkor az Újbudai Bölcsődei Intézményekről 
szavazzunk első körben.  
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága …. szavazattal úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az Újbudai Bölcsődei 
Intézmények alapító okiratának módosítása” című előterjesztést. 

 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
43/2020. (VI. 23.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
8 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító 
okiratának módosítása” című előterjesztést. 
Határid ő: 2020. június 25. 
Felelős:     Bába Szilvia, elnök 
 
 
Bába Szilvia: Van-e kérdés a második előterjesztéshez? Az Újbudai Szociális Szolgálat Alapító 
Okiratának módosításához, amit már igazgató asszony elmondott nekünk? Van-e hozzáfűzés a 
témához? Ha nincs, akkor szavazzunk erről is.  
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Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága …. szavazattal úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az Újbudai Szociális Szolgálat 
alapító okiratának módosítása” című előterjesztést. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
 
44/2020. (VI. 23.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
8 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az Újbudai Szociális Szolgálat alapító okiratának 
módosítása” című előterjesztést. 
Határid ő: 2020. június 25. 
Felelős:     Bába Szilvia, elnök 
 
4./ napirendi pont: 
Intézményvezető jogviszonyával összefüggő döntések meghozatala 
 
 
Bába Szilvia: A következő: Intézményvezető jogviszonyával összefüggő döntések meghozatala. 
Igazgató asszonyt kérném, hogy tájékoztasson minket ezzel kapcsolatban is. 
 
Győrffyné Molnár Ilona:  Köszönöm szépen. T. Elnök Asszony! T. Bizottság! Szepesfalvyné 
Magassy Márta intézményvezető asszony azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy 
szeretne nyugállományba vonulni. A kérését a polgármesteri vezetés támogatta. A megegyezés 
megszületett a tegnapi nap folyamán, és aláírásra is került az a megállapodás, amivel 2021. február 
28-val megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya. Ezzel együtt szükséges gondoskodni a vezetői 
állás betöltéséről, átmenetileg a felmentési idő alatt a helyettesét bízná meg a Képviselő-testület, 
illetve azonnal kiírnánk a pályázatot úgy, hogy az ősz folyamán le is tudjuk bonyolítani, és akkor 
ennek megfelelően gondoskodni tudjunk az utódáról. Szeretném azért itt - bár még nem búcsúzunk 
-, de szeretném megköszönni a Mártának azt az elmúlt éveket, amikben együtt dolgoztunk. Vele 
hosszú ideig dolgoztunk együtt, a Polgármesteri vezetéssel, és a jelenlegi képviselő hölgyekkel, 
urakkal rövidebb ideig, de én úgy gondolom, hogy igen eredményesen. Amikor átvette az 
USZOSZ-t, ahhoz képest nagyon eredményesen hozta fel az intézményt, összetettre, én azt 
gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék arra, hogy az intézményhálózatra - hiszen ez nem is egy 
intézmény, hanem egy hálózat -, ami a szociális ellátás területén biztosítja számunkra azt a sokrétű 
feladatot, amivel elláttuk. Ez most ebben az igen nehéz elmúlt évben is bemutatásra került akarva 
vagy akaratlanul, hogy jó szakmai csapat van az intézményen belül, úgyhogy én ezt a Mártának 
szeretném megköszönni, egyrészt amit itt az intézményben csinált, másrészt amit az elmúlt 
hetekben, hónapokban végzett. Én úgy gondolom, hogy jól megérdemelten fogja tudni eltölteni az 
idejét, nem nyugalomba, ahogyan én őt ismerem, mert fog tevékenykedni a szakmai területeken. Ez 
úton is köszönöm, és kívánok neki nagyon hosszú nyugdíjas éveket és pihenést. 
 
Bába Szilvia: Alpolgármester asszony is jelezte, hogy szeretne egy pár mondatot mondani. 
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Bakai-Nagy Zita: Itt igazából azért is kértem az Ilit, hogy mondja el ezt az előterjesztést, hiszen 
Ő sokkal több ideig dolgozott együtt a Mártával, mint én, és ezért is fontos, hogy azért mi is 
kifejezzük azt a köszönetünket, amit Márta ebben az időben - hiszen pont a járvány időszakában 
csiszolódtunk mi össze - és itt végzett az USZOSZ irányításával. Iszonyatosan jó kollégái voltak, 
és egy jó főnök jó kollégákkal tudott egy harmonikus viszonyt kialakítani, és egy jó 
munkamegosztást, és én nagyon köszönöm, hogy ebben együtt tudtunk működni Mártával és a 
többi kollégával is. Egy nagy köszönet itt Mártának.  
 

Szepesfalvyné Magassy Márta: Mikrofonon kívüli hozzászólása. 
 

Bába Szilvia: Én is szeretnék igazgató asszonyhoz, és alpolgármester asszonyhoz csatlakozni és a 
Bizottság nevében megköszönni az elmúlt évek munkáját. 
 

dr. Molnár László:  Én se maradhatok ki a köszöntők sorából. Azt gondolom, hogy 9,5 év nagyon 
hosszú idő, amíg mi 9 évet együtt tölthettünk a Mártával, és nagyon sok szórakoztató feladatot 
sikerült szerintem megoldanunk. Biztos, hogy vannak még olyan feladatok, amiket még csiszolgatni 
kell a jövőben. Én nagyon szépen köszönöm Mártának és az egész USZOSZ-nak az elmúlt 
időszakot, és azt kívánom az USZOSZ számára és az Önkormányzat számára, hogy legalább olyan 
sikeres elkövetkező 9 évet tudjon az USZOSZ maga mögött, mint amilyet Márta tud maga mögött. 
Köszönöm szépen.  
 

Bába Szilvia: Van-e kérdés ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? Hozzászólás? Ha nincs, akkor 
kérdezném: itt három határozati javaslat van, hogy szavazhatunk-e egyben mind a háromról? Igen, 
akkor, ha nincs ellenvetés, szavazzunk.  
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága …. szavazattal úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Intézményvezetői 
jogviszonnyal összefüggő döntések meghozatala” című előterjesztést. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
45/2020. (VI. 23.) SZEB határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
9 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Intézményvezetői jogviszonnyal összefüggő 
döntések meghozatala” című előterjesztést. 
Határid ő: 2020. június 25. 
Felelős:     Bába Szilvia, elnök 
 
Bába Szilvia: Zárt ülés következik. 
 

Budapest, 2020. június 23. 
 
 
 
 
 

Németh Gyöngyvér Valéria     Bába Szilvia 
   jegyzőkönyv hitelesítő                      elnök 


