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

 
7. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság rendes, nyilvános üléséről 

 
Az ülés ideje: 2018. 10. 16.                          16 óra 30 perc  
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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: 
dr. Molnár László   alpolgármester 
dr. Végvári Tamás   tanácsadó 
Gál Balázs    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 
Mátics Katalin   intézményvezető h., ÚSZOSZ  
Krausz Sándorné   ÚIH 
Unger Katalin    intézményvezető, EBI 
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Haidar Norbert:  Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi 
Bizottsági ülésén. Úgy tűnik, mindenki jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. 
Barabás Richard vállalod-e? 
 
Barabás Richard: Igen. 
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen, akkor indulhat a szavazás. 
 
219/2018. (X. 16.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2018. 10. 16-ai rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Barabás Richardot választja. 
Határid ő: 2018. október 16. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Napirendi vitát nyitom meg. Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés a 
napirendekhez? Nincsen. Vitát lezárom, szavazzunk. Nincs változás a kiküldöttekhez kékpest.  
 
 
220/2018. (X. 16.) SZEB határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2018. 10. 16-ai rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja meg: 
Nyilvános ülés: 

1. Cégváltozás miatt új feladat-ellátási szerződés megkötése (4. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet) 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

2. Támogatások elszámolása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

3. Pályázat kiírása bölcsődei férőhelyek bővítésére 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

4. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás bevezetésével összefüggő döntések 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

5. Döntés újbudai pótlék bevezetéséről 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

 Zárt ülés: 
6. Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
7. Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
8. Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
9. Közalkalmazotti vezetői jogviszonyok megszüntetése és pályázat kiírása 

Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
10. Bérlőkijelölés 

Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
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11. Lakásügyek 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
 Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
Határid ő: 2018. október 16. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
Haidar Norbert : Nyilvános üléssel kezdünk.  
 
1./ napirendi pont: 
Cégváltozás miatt új feladat-ellátási szerződés megkötése (4. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
 
 
Haidar Norbert : 1./ napirendi pont: Cégváltozás miatt új feladat-ellátási szerződés 
megkötése a 4. sz. felnőtt háziorvosi körzetben. Egy határozati javaslatunk van, technikai 
jellegű. Kérdezem a T. Bizottságot, van-e esetleg kérdés. Vitát megnyitom, lezárom, indulhat 
a szavazás. 
 
221/2018. (X. 16.) 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.) 
rendelet 73. § (3) bekezdésének rendelkezésével átruházott hatásköre alapján 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata határozatlan időre kössön feladat-ellátási szerződést dr. 
Vernes Réka háziorvossal a „Dr. Vernes Egészségügyi és Szolgáltató Kft.” képviselőjével a 
310092255 sz. felnőtt háziorvosi praxis (4. számú felnőtt háziorvosi körzet) területi ellátási 
kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából, a mellékelt dokumentumok alapján. 
Rendelés helye: 1117 Budapest, Fehérvári út 12. felnőtt háziorvosi rendelő. 
Rendelési ideje: hétfő: 16-20, kedd: 8-12, szerda: 16-20, csütörtök: 8-12; péntek páros: 15-
19, péntek páratlan: 8-12. 
Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti megkötésére. 
Egyidejűleg – dr. Vernes Réka kérelmére - közös megegyezéssel megszünteti a 4. számú 
felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „Dr. Vernes Egészségügyi Szolgáltató Bt”-vel fennálló 
Egészségügyi Feladat-ellátási szerződést. 
Határid ő:   2018. december 14. 
Felelős:  Haidar Norbert, elnök 
 
 
2./ napirendi pont: 
Támogatások elszámolása 
 
 
Haidar Norbert : 2./ napirendi pont: Támogatások elszámolása következik. Kettő határozati 
javaslatunk van. Kérdezem, hogy van-e esetleg ehhez kérdés. Vitát nyitom meg, lezárom. 
Tudunk-e egyben szavazni. Igen. Indulhat. 
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222/2018. (X. 16.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy szakmailag 
igazolja  
a) a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete 2017. évi támogatásának cél szerinti 
felhasználását 1.000 000,-Ft összegben. 
Határid ő:     2018. október 19. 
Felelős:        Haidar Norbert elnök 
 
b) a Gazdagréti Patika Kft. 2018. évi támogatásának cél szerinti felhasználását  
1.060 450,-Ft  összegben. 
Határid ő:     2018. október 19. 
Felelős:        Haidar Norbert elnök 
 
 
3./ napirendi pont: 
Pályázat kiírása bölcsődei férőhelyek bővítésére 
 
Haidar Norbert : 3./ napirendi pont: Pályázat kiírása bölcsődei férőhelyek bővítésére. 
Előterjesztő Alpolgármester úr. Kívánod-e kiegészíteni. Megadom a szót. 
 
dr. Molnár László:  T. Elnök Úr! T. Bizottság! Hét évvel ezelőtt - akik már akkor dolgoztak 
az Önkormányzatnál - talán emlékeznek, hogy akkor volt egy nagyon hasonló pályázat: a 
családi napközikre tudtunk kiírni akkor egy pályázatot. Én azt gondolom, hogy a bölcsődei 
ellátás az részben önkormányzati feladat, de én nagyon örülnék, ha minél több egyéb 
szolgáltató is vinné ezt a szép és nemes feladatot, és megnyitnának különböző akár mini 
bölcsődét, akár munkahelyi bölcsődét, és mindazok, akik erre vállalkoznak, azok 
megérdemlik nem csak az állam segítségét, hanem az Önkormányzat segítségét is. Éppen 
ezért teszek javaslatot erre a 20 MFt-os keretre, hogy ennek keretében lehessen erre pályázni. 
Én bízom abban, hogy ezzel számos új férőhely létrejön ezzel a kerületben. Köszönöm. 
 
Haidar Norbert : Van-e esetleg kérdés.  
 
Barabás Richard: Kérdezem, hogy a pályázat elbírálásáról ki fog dönteni. Köszönöm 
szépen. 
 
dr. Molnár László: A Bizottság javaslatára a Polgármester fog dönteni.  
 
Haidar Norbert : Köszönjük. További kérdés van-e esetleg. Vitát megnyitom. Egy határozati 
javaslatunk van, indulhat a szavazás. 
 
223/2018. (X. 16.) 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 a „Pályázat kiírása bölcsődei férőhelyek 
bővítésére” című előterjesztést. 
Határid ő: 2018. október 18. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
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4./ napirendi pont: 
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás bevezetésével összefüggő döntések 
 
Haidar Norbert : 4./ napirendi pont: Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás 
bevezetésével összefüggő döntések. Alpolgármester úrnak adom meg a szót, mint 
előterjesztőnek. 
 
dr. Molnár László:  Köszönöm szépen. T. Elnök Úr! T. Bizottság! Bizonyára sokan 
értesültek róla, ez az új feladat szeptember 01-től került be az Önkormányzat feladatai közé, 
és legyünk őszinték, egy kicsit küzdünk, dolgozunk azon, hogy ezt miként lehetne a 
legoptimálisabban és a legjobban megszervezni. Elsősorban itt egy viszonylag komolyabb 
szakemberhiány van ezen a területen, hiszen egy új szakmában mire a megfelelő 
szakembereket megtaláljuk, az is nem kis kihívást jelent az Újbudai Humánszolgáltatónak, de 
ez még talán a megugorható feladat lenne. Lényegesen nehezebb kérdés az ezzel 
összefüggésben létrehozandó új infrastruktúra, hiszen ezeknek az embereknek irodára lenne 
szüksége elsősorban, ami a jelenlegi Bogdánfy utcai telephelyen praktikusan nem 
megoldható, ezért vagy további ingatlanokra lenne szükség ennek a feladatnak az ellátására, 
vagy pedig annak a telephelynek a technikai bővítésére lenne szükség. Erre teszünk javaslatot, 
hogy az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és előkészítések minél előbb megszülethessenek. 
Köszönöm szépen.  
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés a napirendhez. Vitát megnyitom, 
lezárom. Egy határozati javaslatunk van, indulhat a szavazás. 
 
224/2018. (X. 16.) 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 óvodai és iskolai szociális segítő 
szolgáltatás bevezetésével összefüggő döntések” című előterjesztést. 
Határid ő: 2018. október 18. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
5./ napirendi pont: 
Döntés újbudai pótlék bevezetéséről 
 
Haidar Norbert : 5./ napirendi pont: Döntés újbudai pótlék bevezetéséről. Alpolgármester 
Úrnak adom meg a szót. 
 
dr. Molnár László:  T. Elnök Úr! T. Bizottság! Ennek az előterjesztésnek csak az egyik része 
vonatkozik erre a Bizottságra, a másik része értelemszerűen a Köznevelési Bizottságra 
vonatkozik, akik a ma délutáni ülésükön elfogadták ezt az előterjesztést. Én nagyon bízom 
abban, hogy a Szociális Bizottság is támogatni fogja. Mint bizonyára ismert az a tény, hogy 
ezen a területen is - mármint a szociális területen-, ha nagyon finoman akarok fogalmazni, 
akkor sincsenek túlfizetve az emberek, ugyanakkor egy olyan pótolhatatlan és fontos feladatot 
látnak el, hogy az Önkormányzat fontosnak gondolja azt, hogy megpróbáljuk kifejezni azt a 
megbecsülésünket, hogy ezt a kevésbé hálás feladatot ellátják az Önkormányzat részére. Én 
azt gondolom, hogy a gazdasági helyzet ma olyan, hogy bizony-bizony komoly elszívó erőt 
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jelentenek a különböző multinacionális cégek, de most már a kisvállalkozások - mondhatjuk 
azt, hogy akár a sarki közért is-. Én azért nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, hogy az 
előterjesztésnek részese lehettem, hiszen ez a szociális ágazatban az én emlékezetem óta elég 
példa nélküli az ilyen típusú pótléknak a bevezetése, és mint ahogyan azt az előterjesztés is 
tartalmazza, a különböző végzettségeknek megfelelően történik ennek a pótléknak a 
bevezetése. Azt is tudni kell, hogy ennek a pótléknak a bevezetése - mindamellett, hogy 
erkölcsileg azt gondolom, hogy mindannyian egyet értünk vele-, azt is tudni kell, hogy az egy 
évre kivetített teljes összege ennek kb 100 MFt. Én azt gondolom, hogy azt beláthatják a 
képviselők, hogy a költségvetésben most megtalálni 100 MFt-ot, nem volt kis kihívás, és 
nagyon örülök annak, hogy még is sikerült ezt a forrást kiszakítani; bízom abban, hogy a 
Bizottság is támogatni fogja. Köszönöm szépen. 
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés a napirendhez.  
 
Vécsei Éva: Köszönöm szépen. Az előterjesztés szövegében van egy olyan rész, hogy A) B) 
és C) osztályt sorol be. Szeretném megkérdezni, hogy ez milyen képzettségeknek a besorolása 
pl. a 10 e Ft-os technikai dolgozó benne van-e. 
 
dr. Molnár László:  Van a kiemelt felsőfok, ha nagyon leegyszerűsítem, az egyetem, vagy 
több diploma, a főiskola és a középfokú végzettség.  
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen. Van-e esetleg további kérdés. Vitát megnyitom, 
lezárom. Indulhat a szavazás, egy határozati javaslat van. 
 
225/2018. (X. 16.) 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 a „Döntés újbudai pótlék bevezetéséről” című 
előterjesztést. 
Határid ő: 2018. október 18. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen. Zárt ülés következik. 
 
 
Budapest, 2018. október 16. 
 
 
 
 
 
 

     Barabás Richard     Haidar Norbert  
jegyzőkönyv hitelesítő      elnök 


