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Derda Áaĺm elnłik: Sok szęretettel köszönt mindenkit a Szociális, Egészségtigyi és Lakasügyi
Bizottság 2022. jtnius 2l-ei ülésén' Megĺĺtlapída, hogy a Bizottság l0 fő jelenlétével
hatáľozatképes, az Ĺilést 15 órakoľ megnyitja.
Felkéri Dľ. Szendľődi Csaba bizottsági tagot a mai ülésről készĺilt jegyzőkiinyv hitelesítéséľe,
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aki a felkérést elfogadta. Kéľi, szavazzanak Dľ. Szendľődi Csaba bizottsági tag jegyzőkönyv
hitelesíto személyérĺil.

Budapest Főváros III. Kerület, Obuda-Békásmegyeľ Önkorm ányzat Szociálisn
Egészségügyi és Lakásüryi Bizottságának

253 12022. (vI. 2 l.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítojévé Dr
Szendrődi Csaba bizottsági tagot választja meg.
(Szavazott }0fő bizottsági tag: l0 igen, egłhangú)

Deľda Áĺĺm elnłik: A kikiildött meghívón húsz napiľendi pont szeľepel, amelyből tizenegyet
nyílt, kilencetzárt iilés keľetében fognak táľgyalni'
Kérdezi van_e kéľdé s, hozzźlszólás a kikül dött napirendde l kapcsol atban.

Turgonyĺ Dániel Absolon alpolgármesteľ: Az ülés elĺitt kiosztásľa keľült a kikiildött meghívó
szeľinti 2' napiľendí ponthoz egy új előterjesztés, amelyen az,,Egyes szociális és gyermekjóléti
tárgyú önkoľmányzati rendeletek módosítása'' cím szeľepel. Kéri a bizottsági tagokat, hogy a
kikĺildött meghívó szeľinti címmel (,,A ľendszeľes és ľendkívtili gyeľmekvédelmi támogatásban
való ľészesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást ny'ijtó gyeľmekjóléti
alapellátásľőI, azok igénybevételéľől és a ťĺzeten<lo térítési đíjról szóló Ż/1999. (I. 29.)
önkoľmányzati rendelet módosításď'), de a kiosztott előteľjesztés szeľinti taľtalommal
tráľgyaljak męg a napirendet.
Täjékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a kikiilđött meghívó szerinti 14. napiľendi ponthoz
módosító javaslata lesz.

Deľda Adám elniik: További Łlozzétszőláts hiányában figyelemmel Tuľgonyi Dániel Absolon
alpolgármesteľ riľ javaslatĺáľa szavazásta teszi fel a mai iilés kikĹildĺĺtt meghívó szerinti
napiľendjét.

Budapest Főváľos III. Kerület, Obuda-Békásmegyeľ Önkoľm ányzat Szociális,
Egészségiiryi és Lakásĺiryi Bizottságának

2s4 Da22. (vt. 21.) hatáłrozata

NAPIREND:
Nvílt ĺi|,€
1. Egyes szociális táľgyli önkormányzati rendeletek módosítása

Előterj esztő : Turgonyi Daniel Absolon alpolgármesteľ

2. A ľendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való ľészesítés
f'eltételęiľől, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyeľmeĘóléti
alapellátásľől, azok igénybevételéröl és a fizetendo téľítési díjľól szóló 211999' (l.
29.) önkorm ány zati rendelet módosítása
Előterj esztő : Tuľgonyi Dĺĺniel Absolon, alpol gármester
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3. Az obudai Családi Tanácsadó és Gyeľmekvédelmi Központ Szakmai Programja és
annak mellékleteinęk (Szervezeti és Működési Szabźiyzat, megállapodások
tervezeteo hlŁirend) módosítása
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester

4. Döntés a Jó Pásztoľ Anyaotthonnal történ<i együttmriködésről
Előterjesztő: Tuľgonyi Dániel alpolgármesteľ

5. Szent Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft' Alapító okirat módosítása, új telephely
felvétele _ 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. szám alatti gyermekfogorvosi
rendelő
Előterj eszt ő z Czeg|éđy Gergő alpol gármesteľ

6. Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft. beszámolőja az iskola egészségtigy
helyzetéröl a 2020 l202l -es tanévľe vonatkozóan
Előteľjesztő: Turgonyi Daniel Absolon alpolgármester

7. A 2a22. évi Balatonszabadi-sóstói Gyermektáborban ľészt vęvő szociálisan
rászorult gyermekek részére hatáĺidőn tul igényelt szociális támogatások elbírálása
Előterjesztő: Tuľgonyi Dáníel Absolon alpolgármesteľ

8. Felnőtt hlŁiorvos felađat-ellátási szerződésének megszúntetése (6. sz. ęllátási
köľzet)
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dĺíniel Absolon alpolgármester

9. Felnőtt hŁiorvos feladat-ellátási szeľződésének megszüntetése (37. sz. ellátási
körzet)
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dĺíniel Absolon alpolgáľmesteľ

10' l5. számú ťelnőtt háziorvosi köľzet betöltése iľanti kéľelem elbíľálása
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

I1.Házi gyeľmekorvos praxisjogának(22. sz' ellátási kĺ!ľzet) elidegenítése
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgiĺrmesteľ

A I2 _ 20. napirendi pontok zórt ĺłIěs keretében keríłlnek megtdrglalósra.

12. Szociális egyéni kéľelmek iigyében szülętett döntések ellen benyújtott fellebbezések
és méltányossági kérelmek elbírálása
Előterjesztő : Turgonyi Dĺĺniel Absolon alpol gármesteľ

13' Magasabb összegű rendkívüli települési támogatás megállapításara irányuló
kéľęlmek elbírálása
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgáľmesteľ

14. Uresen álli, önkormányzati tulajdonú, felújítást nem igénylő lakás píaci II'
lakbéľfizetéssel' a lakosság tészéte 2022.05.06. napjźln meghirdetett pőJ'yáz:at

elbírálása
Elćiteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgárnresteľ
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15. Döntés önkormányzati lakás bérleti joganak névjegyzék alapján töľténő
binosításráľil
Előteľjesztő : Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgáľmesteľ

1ó. Döntés önkormrĺnyzati lakás bérleti jogr{nak szociálpolitikai szempontok
kĺízi shelyzet - alapj án történo béľbeadásĺĺľól
Előteľjesztő: Tuľgonyi Daniel Absolon alpolgáľmesteľ

17. Béľleti jogviszony méltányos ismételt biztosítása iľánti kéľelmek elbíľálása (3)
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgĺĺrmesteľ

18. Felújítĺísi kötelęzęttség hatáľidejének meghosszabbítása iľánti kéręlem elbíľálása
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester

lg. obudai egyösszegű hátľalékkezelési támogatás megállapítása íľanti kérelęm
elbírálása
ElĆĺteľjesztő: Tuľgonyi Daniel Absolon alpolgáľmesteľ

20. ovN Zrt. lakásiigyek
- Béľlőtáľsítás
- Nyugdíj asházi lakás kiutalása
- Lakĺáskiutalás
- Átmeneti lakas kiutalása
- Lakĺĺsbéileti szerződés közjegyzői okiľatba ťoglalása
- Vállalkozói tevékenység gyakoľlásához töľténtĺ hozzźĄźlĺulás

Előteľjesztő : dľ. Kiľchhof Attila v ezéľigazgató, obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt.

. Egyebek
(Szavazott I0!ő bizottsági tag: I0 igen, eglhangi)

1' napirendĺ oĺntą Egyes szociális táľgyú iinkormányzati rendeletek módosítása

Derda Áoĺm elntik: Kérdés, észrevétel hiĺányában felteszi szavazźsraaz előteľjesztés szerinti
hatär ozatij avasl atot.

Buĺtapest Főváľos III. Keriilet, obuda-Békásmegyeľ Onkorm ányzat Szociális,
Egészségĺiryi és Lakásügyi Bizottságának

255/2022. (vI. 21.) hatőłrozata

A Bizottság űgy határoz' hogy javasolja a Képviselő-testĺiletnek az ,,Egyes szociális
tárgyú önkormanyzati ľęndeletek módosítása'' tárgyú előterjesaés megtárgyalását és a
képviselő-testĹileti előterjesztés szerinti tartalommal töľténő elfogadását.
(Szavazott I0 tő bizottsági tag: }0 igen' egyhangú)
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2. nĺľŁ',ł,ĺ.lđi oontl A rendszeľes és rendkívĺili gyermekvédelmi tĺĺmogatásban való
ľészesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ryeľmekjóléti alapellátásról' azok igénybevételéről és a Íizetendő
téľítési díjľđ'l szóló 2ĺt999. (I. 29.) łĺnkormĺĺnyzati ľendelet
mĺidosítása

Deľda Ácĺm elniik: Kéľdezi van-e azelőterjesztéshez kérdés, észrevétel.

Kelemen Viktória elniikhelyettes: Az eľedetileg kiktildött anyag a gyermekvédelmi
támogatásban ľészesítés feltétęlęiľŐl az a gyermekétkeztetés térítési díjaiľól, az iskolai étkezési
díjakľól szól. Viszont abban, amit az tilés előtt kiosztottak, a bölcsődék, a családi tanácsadó, a
szociális szolgáltató is benne van. A jelenlegiben az eľedeti előteľjesztésböl a
gyermekétkeztetés is benne van a most kiosztott anyagban? A kiosztott előterjesztés bővebb,
és magába foglalja az eredeti anyagot, plusz ki lett egészítve az intézményi téľítési díjakkal,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézményekkel?

Károly Katalin Szociálĺs ľ'őosztáIyvezetőz Igen, valiban benne Yan az anyagban a
gyermekétkeztetés is, továbbá kiegészítésľe került az intézményi téľítési díjakkal az
intézményvezetők javaslatiĺra, illętve veliik együtt keriiltek kidolgozásľa.

Tuľgonyĺ Dániel Absolon alpolgĺ{ľmesteľ: Igen, de az eľedeti melléklete lecserélésre került.
Ami az eľedetibęn van, az a jelenlegi anyagban módosítottként beľľre van.

Kelemen Viktóľĺa elnłikhelyettes: Az étkezési téľítési díjak vonatkozásában Káľoly Katalin
főosztályvezető asszonýól kérdez, hogy a 603/2020. (xII. 18.) Koľm. ľendelet, ami aľľól
rendelkezett, hogy nem lehet a személyi térítési díjakat emelni hatályban van?

Károly Katalin Szociális Főosztályvezető:, A személyi térítési díjak tekintetébęn a
koronavírus-világiaľvány nemzetgazdaságot éľintő hatásának enyhítése érdekében szĹikséges
gazdasägi intézkedésľől szóló 60312020. CXn' l8') Korm. rendelet 2022. j,tnius 30-áig van
hatályban. A rendelkezés abban az esetben tud hatályba lépni, ha a június 30-ai határiđĺĺ letelik,
és nem történik központilag jogszabály módosítás, amely meghosszabbítaná az említett
hatáľidöt. Jelenlegi tudásunk szeľint viszont ahatźtridó 2022'június 30., amelynęk éľtelmében
2022. jtilius l_től az önkormányzati irrtézményekben a térítési díjak módosítására vonatkozi
tilalom megszĹĺnik.

Derda Áoĺm elnök: Tehát, ha jól érti, azönkormányzati rendeletük szeptembeľ 1-jétöl lépne
életbe.
Tovríbbi kéľdés, észľevétel hiányában felteszi szavazásra az előteľjesztés szerinti hatfuozati
javaslatot.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet, Óbuda-Békásmegyer Önkormńnyzał Szociális,
Egészségĺiryi és Lakásĺigyi Bizotts ńgńnak

256ĺ20Ż2. (vI. 21.) határozata

A Bizottság úgy hataroz, hogy javasolja a Képviselő-testĹilętnek az ,,A rendszeľes és
ľenđkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részęsítés feltételeiľől, va|amint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásľól, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjról szóló 2ll999. (L 29.) önkoľmanyzati ľendelet móđosítása''
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tárgyú előterjesztés megtárgyalásźlt és a képviselő-tęstületi előteľjesztés szeľinti
taľtalommal történŐ elfogadását.
(Szavazott 9 Jő bizottsógi tag: 9 igen, eglhangú)

Kappeller Zsuzsanna bizottsági tag nem vett részĺ a szavazósban.

3. naľrĺľendĺ pont;
^z 

obuaai Családi Tanácsadó és Gyeľmekvédelmĺ Ktizpont
Szakmai Pľogľamja és annak mellék'leteinek (Szenezeti és
Mŕĺkłidési Szabályzat, megállapodrńsok tenĺezete, házirend)
mĺódosítása

Deľda Áoĺm elnřik: Kérđezi van-ę azelőteľjesztéshęz kéľdés, észrevétel.

Kelemen Viktórůa elnłik-helyettes: Az előteľjesztés szerint két dolog indokolja az Óbudai
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (a továbbiakban: 0CSTGWK)
alapdokumentumainak a módosítĺĺsźlt. Az egyik, hogy a fogyatékosságiigyi tanácsadó miatt két
fővel növelni kęll az ÓCSTGYVK létszámtĺt, amásik, hogy vezetői feladatokra egy új vezetői
státuszt szeretne azintézmény kémi. osszęsen 3 fővel emelkedne azintézmény létsztma.
A2021. szeptember ZI-e óIaeltelt időszakban az OCSTGWK szervezeti struktúľáját tekintvę
hĺĺľomszor töľtént módosítás. 

^ 
202I. szeptemberi testületi ülésen még kiilön volt a

Gyermekjóléti Központ vezeto és kĹilön azintézményvezető_helyettesi státusz, majd a202Í.
decembęľi testületi iilésen _ monđván, hogy erľe elég egy státusz is -o összevonták, és csak egy
intézményvezető-helyettesi státusszal |áttćú< el a feladatot. Az is igaz, hogy ezen a decembeľí
ülésen még bekeľĺi|t az adomálnyszervezési és koordinátoľi vezetői státuszhoz egy pályázati és
progľamszervezési vezetoi státusz is. Azt el tudja fogadni, hogy egy intézményben egy
Gyermekjóléti Kö?pont vezętóre szĺikség van. Azt már kevésbé, hogy körtilbelül l0 vezetői
pozíció yatl az oCsTGWK-ban úgy, hogy egyébként amikor 2a2I. đecemberében a
Képviselő_testület elfogadta apźiyźnati és pľogĺamszervęzési vezeloi státuszt, már a bizottsági
ülésęn elmondta, amely szeľint furcsának talěija, hogy a munkaköri feladataiba aZ
adományszervezési kooľdinátoroknak a feliigyelete van benne, amiľe egyébként külön vezetői
pozíció van, és úgy, hogy egyébként az oCSľGYVK-ban jelenleg is 32 üres szakmai státusz
van. Nem éľti, hogy vá|tozbat hónapokon belül az, hogy éppen milyen vezetőre, vagy éppen
milyen munkakörľe van szükség ahelyett, hogy a szakmai létszámot nĺivelnék, vagy egy
átgondolt, ésszerii munkaeľó allokációval olyan vezetoi pozíciókat megnézi, amelyek jelenleg
vannakn és ki lehet egészíteni esetleg intézményvezetö-helyettesi feladattal, hiszen
intézmén'yvezeto-helyettesi státusz nincs az oCSTGYVK_ban a családsegítőkre vonatkozó
szakmai létsziámnormákban. Ezt afelađatot mindenhol valamelyik egység vezetóje látja el.
ez ÓcsľGWK intézményvezetojétol kéľdezi, hogy jelenleg a Gyermekek Átmenęti
otthonában hĺíny gyermek tatózkodik, illetve jelenleg hány pźńyazat van az OCSTGYVK
kezdeményezésére beadás, vagy bírálat alatt eľedményre vĺírva?

Károly Katalin Szociális Főosztályvezetőz A fogyatékosságĹigyi tanácsadóknak a
foglalkoztatása azjogszabályi előírás, és amikoľ elkezdték a mtiködésüket az OCSTGWK
szakmai létszäma nem keľtilt megemelésre, hanem egyéb szakmai létszámon ťogl.alkoztatják a
két kĺitelezően foglalkoztatandó szakembert. Működésĺiknek a teljes költségétaz OCSTGYVK
állami ťlnanszírozásban megkapja. Plusz kiadást semmilyen szempontból nem jelent.

Úgy gondolja, hogy avezetoi státuszok, illetve a vezetói pozíciók vtitozása a folyamatosan
váitoző kihívások miatt is sztikségesek, mint a męnekültek, valamint az egyéb, újonnan
felmeľülő ellátandó feladatok, problémak. Ezért is kaptak ezekľe javaslatot.
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SzalaĹKomka Norbeľt oCsTGYvK intézményvezető: Ami elhangzott Kelemen Viktóľia
elnokhelyettes asszony ľészéľől azok elég szerteágazőak, számara kissé diťfuzak' de

megpľóbálja részekre bontva megválaszolni.
A vezetöi státuszok kapcsán két dologgal szembesültek az elmúlt, illetve az idęi év folyamán,
amit a beszámolójuk is taľtalmaz. Az egyik a COVID jáwäny hatásai, illetve ennek a
társađalomban való leképezodése. Az tigyfelkön:kbęn elindított olyan anómiás folyamatokat,
mint például a gyermekeknél az önsértő magatartás megjelenése, illetve erősö'dése, penetráció
növekedése, és emellett a kĹilönböző pszichiátriai zavarok, az agtesszivitě.s, az agľesszió
családon belĺili megjelenése, ami indokolttá teszi azt, hogy a gyeľmekjóléti központot önálló
szervezeti egységként tudják miíködtetni. Ezt önmagában az äItalźnos intézményvezető-
helyettes, akinek egyébként az a do|ga, hogy a belső szervęzeti működést összefogia és

szeryezzę, az akőzpontvezetői feladatokat maradéktalanul nem tudja ellátni, és ez egyébként
igaz az összes többi szakmai vęzetőre is. Monđhatná ań, hogy igen rá lehet tenni egy szakmai
vezetórc ęzt a feladatkört, de egészen egyszenĺen a kö'zpontvęzetés jelenleg olyan komoly
kihívást jelent, amit nem lehet egyéb munkakö'rľęl összevonni. Az, hogy más iĺltézmény ezt
hogyan oldja meg, az nyilvtn az ottani vezetőnek, az ottani testiiletnek, önkormányzatnak a
kompctenciája. ok így látták szeľencsésnęk.
A másik komoly kihívás' amely fo|eg az idei évben jelentkezett * szeľencséľe máľ előre látták
_ az az élęlmiszeľáľak emelkedése volt. A tavalyi évben is látták, hogy robbanásszeľűęn
megnőtt az igény az é|e|miszeÍmentésre és az élelmi szeradományokľa.
łz ÓcsľcYVK-ban eztryy miĺködik, és az SZMSZ męllékletében is úgy van benne a szakmai
létszámnál, hogy azasszisztensnél odaíľták,, / '' jellel, hogy adományszewezési kollega, akiaz
asszisztensi fęladatok mellett egyébként bevonásľa kertil az adományszerzésbe. Konkrétan ez
azt jelenti, hogy adományosztáskoľ az étęIosztások alkalmé"ľal źtt kell vizsgálni az élelmiszeľek
lejáľatát, meľt azokat el kell szállítaniuk, tekintettel arra, hogy ľaktáľozni nem tudnak' gyoľsan
kell kiosztani, ami komoly logisztikát igényel. Lényeges az is, hogy aki táľgyal az élelmiszert
biztosító źlruházlź.ľlcokkal, illetve az élelmiszeľbankkal, annak sokszor kell pecsételnie, sokszoľ
önálló alĺííľási joggal kell nyilatkozatot tennie, ilyenkor nem tud mindig ott lenni egy másik
szakmai vęzető. Ez a tevékenység megkívanja egy önállÓ vęzetői státusz létrehozasát ' Ezért
csatolták ehhez a pľogramszervęzési vezetot, Hangsúlyozza,llogy a státuszok csoportvezetői
státuszok, amit nem szabad ĺjsszęmosni a szakmai yezetoi státusszal, mert közalkalmazotti
értęlęmben a csoportvezetok nem minősĺilnek vęzetőnek. A szakmai vezetők vezetonek, az
intézrnényvezető, illetve aziĺtézményvezető-helyettes pedig magasabb vezętőnek minősül. A
csopoľtvezető azt jelenti, hogy egy olyan speciális feladatkört fog össze, amely egyébként nem
önálló szakmai egységhez kötött, hanem célirányosan feladathoz.Ezekavęzętói státuszok ezért
jöttek létre. A progľamszęrvęzési vezetói státusz pedig azért jött létľe, mert folyamatosan
szerveznek különbözo kĺizösségi progľamokat, amelyek koordinációja igen összetett feladat.
Szakszolgáltatások is mĺĺködnek, mar a nyari táborok is elindulnak, amelyeknek a hirdetését'
koordinációj źú, az adományosztás kooĺdinációj át, a szabaduló szoba feliigyeletét nem tudja a
jelenlegi leteľheltség mellett más vezetőkľe bízni. Kéri bizottsági tagok megéľtését és a bizalmát
abban, hogy azelmondottak indokoltak. Nęm tesz olyanľa javaslatot, amely nem indokolt vagy
meg tudná oldani más erőfoľľások bevonásával. A szakmai vęzętőit nem tudja tovább terhelni,
mert sok esetben a csoportok pľoblémái náluk jelentkeznek és mind a belső problémákat, mind
a külső egyeztetéseket sokszoľ nekik kell lefolytatni.
Kérdésként meľiilt fel, hogy mennyi állást hiľdetnek és mennyien jelentkeznek?
Folyamatosan törekednek az' éůlásaik betöltésérę. Azokat az á|Iashelyeket amelyekęt hirdętnęk
az engedély ęzett létsztlmból keľĺilnek meghiľdetésre' tehát van költségvetési háttere 2022-ben.
A szakmai Létszźtm egy másik szám, amely azSZMSZ-ben is szeľepel, ami aztjelenti, hogy a
jogszabá|yi előírások szeľint hany főnek kellene lęnnie aZ intézménynél különböző
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munkakörökben. Ehhęz képest van minden évbęn egy költségvetésük, amelyet nem kapnak
meg a teljes szakmai létszámra, hanem attól fiigg, hogy milyen bázist enged a költségvetés.
Lęhęt az elözó évi 100 oÁ-avagy ahhoz képest még kapnak státuszokat, đe ez mindig az adott
év költségvetésének fiiggvénye' Legjobban annak ciľĺilne, ha megkapnák a l23 státuszt és ha
nem tudja betölteni' akkor a bármaradványból pótlékot tudna adni a munkatársainak. Mivel
nem kapja meg egyben a Íinanszĺrozást, nem tudja megtenni. Szükségszeniség kedvééľt
említette meg' nem kľítikaként, mertazonkormányzat költségvetését is biztosítani kell. Amiket
hirdetnek állásokat, azoknak a költségvetésben meg van a fedezete. Jelenleg hiľdetnek
családsegítői státuszt, amire sajnos nem nagyon jelentkeznek, de akik jelentkeznek, azoknál
nagyon komoly képességbeli, illetvę hozzáéi!ásbeli pľoblémák meľtiltek fel maľ az interjúkon.
Báľkit, akárkit nem szeretnének felvenni olyan státuszokľa, amin sorsok, életek múlhatnak.
Komoly ťelelősséget tęsznęk a kezĹikbe és intézményvezetőként egy személyben is felelős
azért,hogy milyen kollegaknak ad lehetoséget, hogy segítőként dolgozzanak.
Folyamatosan keresnęk pszichológust, ľendkívül nehéz embeľt találni tekintettel aľra' hogy
jobb béľezésti lehetöségek állnak rendelkezésükľę.
Keresnęk még szociális asszisztenseket, amelynél lehetőségĹik nyílik aľra, hogy új embeľeket
vegyenek fel. Azadminisztratív fsladataik is folyamatosan nőnek, amelyhez hozzákapcsolódott
az adományszervezés, például a menekültek ellátása kapcsán, ami nagyon sok plusz feladatot
jelent, és ebbe a családsegítőket máĺ nem tudja bevonni, ezért asszisztęnsękkel kellene bővíteni
a státuszokat.
Abszohit megérti a felvetéseket, de a napi miĺk<jdéshez és a napi kihívasokhoz pľóbáljrĺk
igazítari a szeÍvea,eti shuktúrákat, a vezetői struktúriákat, a munkavállalói létszámot peđig a
lehetőségekhez. ĺJgy próbálnak meg munkatáľsakat Íblvenni, hogyha pénzben nem is tudjak
felvenni a haľcot más keľületekkel, tęrĹiletekkęl, hogy próbálnak olyan jellegú bizalmi légkört
kialakítani, olyan jellegrĺ közösséget építeni az OCSTGYVK-n beltil, ami vonzó esetleg a
kollegák számára, đe tény, hogy a lehetőségeik koľlátozottak'
A Gyeľmekęk Átmeneti otthonának a kihasználtságrłra jelenleg pontos számadatot nem tud
mondani. Úgy tudja, hogy közel teljes kihasznétltsaggal működik mind a Családok Átmeneti,
minđ a Gyeľmekek Átmeneti otthona. Pontos számadatot csak akkoľ tud mondani, ha beszél
az éľintett vezetökkel.

Deľda Áaĺm elnłik: Kéri, hogy a kihasználtságról a szétmadatot a Bizottság minden tagja
számara juttassák el'

Kelemen Viktĺí'ria elnökhelyettes: Kicsit meglepi, hogy Szalai-Komka Noľbeľt
intézményvezető úľ nem tudja, viszont utźtna nézett és a Gyermekek Atmeneti otthonában
jelenleg nincs gyermek, viszont a Családok Átmeneti otthonából van áthelyezve ęgy vagy két
család. Köszöni szépen a kimeľítő válaszokat, báľ konkľótan csak czekľe az adatol<ra lett volna
kívancsi és volt még egy szźtmé.ľa fontos kéľdés' hogy milyen ptilyázatok vannak bíľálat alatt
vagy milyen ptńytlzatok vannak beadva bármilyen szeľvhez, amely folyamatban van? Kéri,
hogy kapjon ene válasń, meľt fontos a ľeagálásához.

SzalaĹKomka Noľbeľt ocsľcwK intézményvezetőz Jelenleg nempćůyŕanak sęmmiĺe'

Kelemen ViktĺĎľia elnłik_hetyełtes: Így gondolta ő is, szerinte sincs, amiazÍis bizonyítja, hogy
mennyire sztĺkség van egy pál'yázati vezetore. Nincs kétsége afelĺil, hogy Szalai-Komka
Noľbeľt intézményvęzeÍó uľ (a továbbiakban: intézményvezeto úr) lyukat tud beszélni az ember
hasába és olyan szépen meg tud mindent válaszolni, hogy aki esetleg nem ért a szociális
témáhozva1y azágazathozazbiztosan elámulva hallja' Viszont azt döbbenten hallgatta, hogy
milyen szépen megindokolta intézményvezetó úr a GyermeĘóléti Kĺizpont ĺinálló vęzetői
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státuszának szükségességét, de akkoľ arra szeľetne vćiaszt kapni' hogy Ż02l. decemberében
miért sziĺntették meg. Kezében tartjaa 2021. decemberi utolsó sZMsZ és Szakmai Progľam
módosításáľa készült előteľjesztést, amelyben volt egy intézményvezetoi státusz, volt egy
általános intézményvezetĺi-helyettesi státusz, és k<izösen volt egy pályázati adományszęrvęzési
vezętĺĺ. A Gyermekjóléti Központnál volt kĺilön központvezetői státusz, majd 202l.
decemberében megszüntették és máľ decemberben összęvonta, vagyis a Gyermekjóléti
Kö'zpont vezető lett az intézményvezető-helyettes is. Tęhát tavaly decemberig miíködött, hogy
önáIló volt, külön volt, de két-három hónap alatt kideľült, hogy nęm mtĺködik és sziikséges
külön státusz. Ez egy jő| átgondolt vezetés?
K&i nézzék meg az ocsľcyvK 2022. ápľilisban benyújtott 2021. évi beszĺámolóját, mert
decemberbęn máĺ ktilön páJlyázati és adományszervezési vezetőt szavazott meg a Képviselo-
testület, dę ez a 202l. évi beszámolóban egy státuszként szeľepelt. Véleménye szerint valami
nem stimmel, meľt úgy véli, hogy 202l. évľől szóló beszámolóban illet volna megjeleníteni.
Nęm kétli, hogy mennyire fontos és szükséges az a szakmai munka, amit akáľ a
gyeľmekvédelem, akĺĺr a családsegítés teľén végez az OCSTGYVK, nem erľől van szó' Arľól
van szó, hogy ,,Dunát lehet rekeszteni'' a vezetoi stiítuszokkal. Miéľt kel1 vezetői státuszokba
rakni mindenkit ugy, hogy egyébként a szakmai létszám nincs ĺeltöltve. Köszöni
intézményvezető úrnak, hogy pontosan elmondta, amely szeľint az,hogy bęnne vanaz SZMSZ-
ben a létszám, a státusz, az nem jelenti azt, hogy mindegyikĺe felvehet munkatársat, mert csak
azokattudja feltiilteni, amelyľe engedélý kap. Ha egy új vęzetőt beraknak azSZMSZ-be, akkor
erľę is csak be leszíĺva, de lehet, hogy nem is tudja majd feltölteni, meľt nem fog kapni ľá
pénzt? Vagy esetle g az mfu megvan? Hogy műköđik? Szĺ{mára problémát jelent, meľt elmondta
intézményvezeto ut, hogy jelenleg nincs folyamatban páiyź.r;at. A pályt.zati vęzetó az
adományszervezési vezetői feladatokba átnyúlik. Ember legyen a talpán, aki az oCsTGwK-
ban kiismeri magát, és tudja' hogy mikoľ' kihez kell fordulni, melyik vezetoi statuszban lévő
vęzętő az, aki a közvętlen felettese vagy éppen a következő hónapban máľ más lesz'
A szakmai tevékenységgel, amit végeznek, semmiféle pľoblémája nincsen, sőt, örĹilne, ha
lennének szakmai emberek és a 3Ż státusz tudna valahogy csökkeni, és inkább ezt kellene
szorgalmaznia intézményvezető úrnak, nem pedig egy új vezetai státusz beállítását, nem fudni
mennyi pénzért, amit egyébként a gyermeĘólét báľmelyik más vezetője el tudna látni a
feladatait kiegészítve ugyan úgy, ahogyan eddig is. Semmi pľoblémája nincs azzal, ha
intézményvezeto iľ ĺgy szeĺetné, de szakmailag teljesen elfogadhatatlannak tartja.
Kéľi a Bizottság elnökét, hogy külön szavazzanak a fogyatékosságiigyi tanácsađói két állásľól,
hiszen az jogszabályi kötelezettség, és külön az új gyeľmekjóléti vezetoi stáfuszról. El fog telni
haľom hónap és újľa be fogják teľjeszteni.
ĺntézményvezetö úr elmondta, nem tudja, hogy a tĺibbi intézmény hogy végz| Csak a példa
kedvééľt, a teljesség ígénye nélktil: az obudai Szociálís Szolgáltató Intézmény beterjesztette
tavaly év végén, vagy év elején a szakmai progľamját és az SZMsZ-ét. Mít csínált benne?
Racionális gondolkodással, munkaerő allokációval összevont két klubbot, amelyet jelenleg egy
vezeto vezet. Át uan az egész gondolva, működik. łz ÓcsľcYVK-ban ,,gombamód''
szapoľodnak a vezetők, szakmai munkatĺĺrsuk pedig nincs. Véleménye szeľint ez így nem fog
mtiködni. Nagyon öri'ilannak, hogy elmondtaazintézményvezető úr a CoVID-ot, meg mindęn
egyebet, de nem taľtozik ehhez atárgyhoz.
Ismétli, ktilön szav azást kér.

Derda Áoĺm elnłik: A Bizottság szźlmźra az előterjesztésbęn egy hatźrozati javaslat van.
Kérdése dr. Tass Bálint aljegyzó úrhoz, lehet-e ilyenkor kül<ĺn szavaztatní a képviselő-testületi
e l őterj e sztésben s zeĺep |ó hatér ozat í j avas l atľó l .

9



Dľ. Tass BáIint aljegyzłj: A Bizottság az e|oterjesztés szeľinti hatärozati javaslatában
módosítóként meg tudja jelölni, hogy a Képviselö-testĺilet a testületi hatfuozatban megielölt
kettő pont helyett három külon pontról szavazzon.

Deľda Áoĺm elniik: Módosító javaslatot lehet benyújtani'

Kelemen Viktóľia elniik_helyettcs: Javasolja, hogy a képviselő-testületi hatáľozatijavaslatot
a kĺjvetkezők szeľint módosítsák: 1. A Képviselő-tęsttilet biztosítsa az intézmény szakmai
létszámának 2 fo fogyatékosságügyi tanácsadóval történő megemelését, de elfogadható
számtĺra az is, ha az előteľjesztő visszavonja a vęzętoi státuszľa vonatkozó javaslatot.
Amennyiben nem vonja vissza' akkoľ szükséges egy 3. pontra hatáľozati javaslat, hogy a
KépviselŐ-testtilet úgy hatĺíľoz, hogy 1 fő gyeľmekjóléti központvezetöi státusszal megemeli.

Turgonyi Dániel Absolon alpolgĺĹrmesteľ: nem kívánja szétszedni abatźrozatijavaslatot.
Szavazzanak Kelemen Viktória elnökhelyettes asszony módosító javaslatlíról, hogy az 1.

határozatijavaslatot a bizottság módosítja. Ha nem kerül elfogadásľa, akkoľ még egy szayazźs
szüksé ges az ęr e deIi batár ozati j avaslatról'

Derda Áaĺm elniik: képviselő asszony azt javasolta, hogy bontsák ketté.

Turgonyi Dánĺel Absolon alpolgármester: Kelemęn Viktória képviselő asszony azt mondta,
hogy töľöljék a javaslatbó1az l fő gyermekjóléti központvezetői státusszal történő emelést.

Derda Áaĺm elnłĺk: Úgy értette, hogy a két létszámra vonatkozó javaslat ne ęgy' hanem kettő
pontban, küliin szerepeljen a testiileti javaslatban.

Kelemen Viktĺirĺa elnłĺk_helyettes: Jelenleg kettő pont szeľepel a testĹileti hatfuozati
javaslatban, đe aztjavasolja, hogy hĺírom legyen úgy, hogy külön pontban szerepeljenek a
létszámemelések.

Dr. Tass Bálint aljegyzőz Szavazłlatnak ľóla úgy' hogy a Bizottsági javaslat végére belekęrül
az a szöveg, hogy ,,a kĺivetkező módosítással'' és ide keľüljön beírásra, hogy pontosan mi a
javaslat.

Tuľgonyĺ Dániel Absolon alpolgáľmester: Véleménye szeľint Kelemen Viktória képviselő
asszony j avaslata az, hogy háľom hatźlr ozati j avaslat legyen :

l ' pont: 2 fo fogyatékossági tanácsađóval torténo emelés,
2. pont: 1 ťo családi és gyermekjóléti vezetővel történő emęlés
3. pont: a2.batározati javaslatban szereplő szöveg szerepeljen.
Az ismeľtetett módosítást el őteľj e sztő ként befo gadj a'

Szalai-Komka Nĺlľbert intézményvezetíjz A Gyermekek Átmeneti otthonában 1l fő
tartózkodik, ketto anyukával. A gyermek édesanyjával történő elhelyezése lehetséges, sőt
szeľencsés is adott esetben, ha megoldható'
Nem tudja, hogy Kelemen Viktória képviselő elnĺikhelyettes asszony honnan szęrzi az
infoľmációit, de nem kapott ilyen jellegrĺ kérdéssel kapcsolatos megkeresést. Kéri Kelemen
Viktiria elnökhelyettes asszoný, hogy legk<ĺzelebb hozzá foľduljanak információkért az
intézmény különbĺĺző ellátotti mutatóira vonatkozóan.
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Deľĺla Áoĺm elniĺk: Köszöni az információt, dę kéri, hogy a vitának eztarészétmáľ nę nyissák
ki.
Három határ ozati j avas latot fo gnak a Képv i sel o-te stületnek j avasolni :

l. 2 Íii fogyatékosságügyi tanácsadó
2. gyermekjóléti központvezető
3. a jelenlegi 2. batározati javaslat

Kappeller Zsuzsanna: A Képviselő-testĹilet helyett a bizottság nem hatáľoz. A bizottság ęgy
határozatijavaslatot kell elfogadnla azzal, hogy alpolgármester úr megszövegezi aú. a három
hatén ozati j avaslatot, amit a Képvi selő -testĹilet elé terj e szt.

Dľ. Tass Bálint aljegyző-szeľvezési főosztályvezető: A Bizottság egy szavazźlssal a bizottsági
határozatijavaslatľól tud szavazni azza|, hogy milyen módosítással javasolják a Képviselő-
testtilętnek elÍ'ogadásľa és majd a Képviselő-testület tud kiilön-ktilön szavazni az egyes
pontokľól.

Deľda Áaĺ- elnök: Az e|őterjesztő befbgadta a móđosításra vonatkozó javaslatot, ezért
további kérdés, észrevétel hiányában felteszi szavazásra az előteľjesztés szerinti hatärozati
javaslatot Kelemen Viktóľia elnökhelyettes asszony javaslatát figyelembe véve'

Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuda-Békásmeryer Onkormányzat Szociális,
Egészségĺĺryi és Lakásĺigyi Bizottságának

257 12022. (vI. 2 1.) határozata

A Bizottság Kęlemen Viktóľia eln<ĺkhelyettes javaslatát figyelembe véve ugy batćłoz,
hogy javasolja a Képviselő-testtiletnek ,,Az obudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ Szakmai Progľamja és annak mellékleteinek (Szervezeti és
Mrĺködési Szabéůyzat, megállapodások tervezete, hrŁirend) módosítása'' tiírgyi
előteľjesztés megtárgyalását és a képviselo-testiileti előterjesztés szeľinti taľĹalommal
tĺiľténő elfogadását a következő módosítással:

L A Képviselő-testület úg1l hatóroz, hogy biztosítja az inlézmény szalcrnąi létszĺźmdnak
2 fő fo gł a t é ko s s ó gü g1,, i t ĺsn ćlc s ad ĺjv a l nr ŕ nő me ge me ĺ é s é t.

2. A Képviselő-testiilet úgl hatáľoz, hogy bizlosíĘa az intézměny szakrnai ĺétszómónak
I fő csalĺźd-és glermekjóIéti kt;zpont vezetővel ĺorlénő megemelését.

3' A Képviselő-testület úgy hatóroz, hogy - az előterjesztés mellékletének megfelelően
_ elfogadja ąz obudai Csąĺĺidi Tąnácsadó és Gyeľmekvédelmi Központ Szakmai
Programjót és annak meĺlékleteit (Szervezeĺi és Műkadési Szabályzat,
megĺźllĺlpodósok tervezete, háziľend). A Sząlcľnąi Program ěs a Szervezeĺi és
Mííkĺ;dési Szabályzat rendelkezései 2022. jťłlius hó } ' napjón lépnek hatályba.

(Szavazott I0 ftí bizottsági tag: 7 igen, 3 taľtĺizkodás)

4,' qflnjľpndi nont: Diĺntés a Jó Pásztor Anyaotthonnal történő egyĺittmiĺkiidésľől

Derda Áoĺm elniik: Kéľdés, észľevétęl hiźnyábanfęltęszi szavazásra az elöterjesztés szerinti
batár ozati javas l ato t.
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Budapest F'őváľos III. Kerĺilet, obuda_Békásmegyer onkorm ányzat Szociáliso
Egészsógĺigyi és Lakásügyi Bizottságának

258/2022. (vI. 2 1.) határozata

A Bizottság úgy hatĺíroz, hogy javasolja a Képvíselőłestiilętnek a,,Döntés a Jó Pásztor
Anyaotthonnal történő egytittmtĺködésrŐl'' címri előterjesztés megtríľgyalását és a
képviselő-testĺ'ileti előterjesztés szerinti taľtalommal töľténő elfogadását.
(Szavazott 10fő bizottsági tag: I0 igen, egłhangú)

í;, pflpĺľenđĺ oont: Szent Margit Rendelőintézet NonproÍit Kft. Alapító okĺľat
mĺidosításao új telephely felvétele - 1039 Budapest, Pais Dezső utca
1_3. szám alatti gyermekfogoľvosi rendelő

Derda Áoĺm elnök: Kérdés, észrevétel hianyában felteszi szavazésra az előterjesztés szerintí
hatarczatijavaslatot.

Budapest Főváros III. Keľĺilet, Óbuda-Békásmegyeľ onkormányzat Szociális,
Egészségĺigyi és Lakásĺigyi Bizottságának

259 Da22. (vI. 2 1.) batározata

A Bizottság tlgy hatěĺroz, hogy javasolja a Képviselő-testtiletnek a ,,Szent Maľgit
Rendelőintézet Nonpľoťlt Kft. Alapító okiľat módosítása, új telephely felvétele _ 1039
Budapest, Pais Dezső utca 1-3. szźtm alatti gyeľmekfogorvosi rendelő'' címrĺ
előteľjesztés megtĺĺľgyalását és a képviselĺi_testĺileti előteľjesztés szeľinti tartalommď
töľténő elfogadasrĺt.
(Szavazott I0Jő bizottsdgi tag: 10 igen, eghangú)

s. n$piľ*gl{Ĺnont; Szent Margit Rendetőĺntézet Nonpľofĺt Kft. beszámolója az iskola
egészsé gĺi gy hely zetér ől a 2020 1202 1 -es tan évre vonatkozóan

Derda Áoĺ- elniik: Kérdezi van-e az előterjesztéshęzkéľdés, észrevétel'

Kelemen Viktĺĺľia elntikhelyettes: Kitől fud kérdezni?

Deľđa Adám elniik: Tukacs Istvantól az Egészségtigyi osztály osztéÄyvezetőjétöl

Kelemen Vĺktĺíria elnłikhelyettes: A Dľ. Andrási Judit iskolaorvos által készített beszámolót
olvasva aggasztónak találja, hogy a COVID miatt mennyi gerincpľobléma és milyen pszichés
pľoblémak alakultak ki. Fel vannak-e erre késziilve az elkövetkezęndő időszakľa, mert nyilván
jobban oda kell majd figyelniük.

Tukacs István Egészségiigyi Osztályvezető: Dľ. Andrási Judit iskolaoľvos, teľületvezető
orvos egészen pontosan leirtaaproblémát. Az oktatási, köznevelési intézményeikben nem múlt
el nyom nélkül a COVID hatása. Az iskolaoľvosi hálózat a pľobléma éľzékelésére van
felkésziilve. A diagnózison túl, magtĺa a terápiáĺa nem. Erre hivatottak azok a

T2



szakintézmények, jaľóbetegelläto intézmények, illetvę fńssen létrehozott intézmények, mint a
post CoVID tüneteket kezelő különfele központok, amelyeknek majd feladata lesz ezeL<ĺrck az
egyébként igen sajnálatos következményeknek a kezelése, lehetőség szerint a gyógyítćĺsa.

Kappelleľ Zsuzsanna: Valóban aggodalomľa ad okot, hogy a gyeľmekeknél milyen egészségi
változást hozott a COVID. Azt |átja, hogy míg 20|9/2020-as tanévben négy főállású és két
részmunkaidős iskolaoľvos, idén máľ csak harom fóállásri és egy részmunkaidős iskolaorvos
látja el a feladatot. Az idén az 202l/2022-es tanévet jelenti? El tudjfü végezni a jelenlegi
létszámmal ezeket a feladatokat?

Tukacs István Egészségiigyĺ osztályvezetőz Ha megnézik, hogy az iskolaorvosi ĺendszer
milyen eľóvel bír, milyen a megbecsültsége a jelenlegi idöszakban, akkor azt kell mondja, hogy
nem jóval. Amikor az egészségügyi szolgálati jogviszony töľvény igen erőteljesen ęmęlte a
gyógyításban dolgozó oľvosok bérét hĺĺľom éves lépcsózetes emeléssel, akkoľ nagyon nagy
kontrasztba kenilnek mind azon a juttatĺások, amelyet például az iskolaoĺvosok kapnak. Ezek
elég csekélyek. Ennek ellenéľe nagyon jó felkésziiltségrĺ iskolaorvosaik vannak. Az, hogy minđ
a négyen gyermek szakorvosok, több szakorvosi diplomával rendelkeznek, az azt je|enti, hogy
az ellátásban nagyon jó szerepet tudnak bętölteni. Az,hogy rész' illetve teljes munkaidőben, a
jelenlegi megosztásban dolgoznak nem feltétlen optimális, de ellátják a feladataikat' Sajnos a
COVID járvźny teljes egészében felborította az egész oktatási ľendszert, és berne az
iskolaorvosok dolgát. Üdvösnek tartaná, ha teljes munkaiđőben, nagyobb megbecsĹiltségük
lenne, de miután az alapeI|źtás részei ebben a tekintetben egy elég sajátos helyzetben vannak,
hiszen alkalmazzělk oket, alapellátó orvosok, speciális intézményi köznevelési feladatokat
latnak el. Csak azttudjaválaszolni, hogy igen, el tudják végezni a feladataikat.Yźtlaszźlban egy
vágyálom fogalmazódik meg, hogy az elismeľtség és ezzelegytitt a foglalkoztatásuk jobb
legyen, nem pedig a helyzetnek avéůtoztathatósága.
Tájékoztatja a Bizottság tagiait, hogy Dr. Andrási Judit volt az, aki az allergiás reakcióka
biztosított védőtollat, illetve az Önkormányzat áital az intézmények számaľa biztosított
védőeszközök használatźta, kezelésére meglanította a dolgozókat. Úgy gondolja, hogy a
COVID iđeje alatt az iskolaorvosok a védőnőkkel együtt tril mentek a saját feladataikon.
Jelen pillanatban az Önkoľmányzat Szervezeti és Miíködési Szabá,|yzata szerint az
iskolaoľvosoknak nem kell beszrámolniuk a bizottság előtt. Ez a fuľcsa helyzet van. Sok mindęn
fel van soľolva, de az iskolaorvosok nincsenęk köztiik, viszont ĺĺdvösnek tartaná, ha a szakmai
Bizottság évról _ évľe láthatná, hogy a nagyon fontos iskolaorvosi területen mi történik. Kéľi a
Bizottságot, tämogassa, hogy az SZMSZ ebben a tekintętben pontossá váljon, arľól nęm is
beszélve, hogy a jelenlegi megfogalmazás szeľint a Kerület minden egészségiigyi intézményét'
minden nonprofit szolgáltatóját be kellene számoltatni, ami nyilvánvalóan képtelenség. Csak a
beszámolásra kötelezetteket kęllęne beleíľni. A pontosításra ajrĺnlja saját magát és a munkáját.

Derda Áoĺm elntik: Továbbítani fogja a gondolatot. További kórdés, észľevétel hiányában
fe l teszi szav azásr a az el őterj e szté s szerint í hatźlr o zati j avas l ato t.

Budapest Főváros III. Keľĺilet, Óbuda-Békásľneryer onkoľm ányzat Szociális,
Egészségügyi és Lalĺĺsügyĺ Bizottságának

260 12022. ryr. 2 1.) határozata

A Bizottság ugy hatźĺoz, hogy a Szent Maľgit Rencięlőintézet _ 2020l2021-es tanévre
vonatkozóan _ aZ iskola egészségügy helyzetéröl szóló beszámolóját elfogadja.
(Szavazott l0 fő bizottsógi tag: 10 igen, egłhangú)
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7. nanĺľendi poĺÍ: A 2022. évi Balatonszabadi_sĺĺstĺii Gyeľmektáboľban ľészt vevő
szociálisan ľászoľult ryermekek ľészére hatáľĺdőn túl ĺgényelt
szociális trĺmogatások elbírr{lĺísa

Deľda Áaĺm elntik: Kéľdés, észrevétel hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
hatěľ o zati j avas l atokat.

Budapest Főváľos III. Kerĺitet, Óbuda_Békásmegyeľ onkoľmńnyzat Szociálĺs,
Egészségĺigyi és Lakásĺigyi Bizottságának

26112022. (vI. 2 1.) błtározata

A Bizottság úgy batźroz, hogy a Ż022. évi Balatonszabadi-sóstói Gyermektábor
részvételi díjának megfizetéséhez7 intézménynek további 778.000 Ft összegben nyijt
szociális támogatást, az előteľjesztés męllékletét képező tětb|ázatban foglaltak szerint.
(Szavazott l0fi bizottsági tag: I0 igen, eghangú)

Budapest Főváros III. Keľĺiletn Óbuda-Békásmegyer onkoľm ányzat Szociálĺs,
Egészségĺiryi és Lakásiigyi Bizotts ágának

26212022. (vI. 21.) hatńrozata

A Bizottság úgy hatőtoz, hogy a 2022. évi Balatonszabadi-sóstói Gyermektáboľ
ľészvételi díjának megfizetéséhęz az Aelia Sabina Alapfokú Mrivészeti Iskolának
192.000 Ft összegben nyújt szociális támogatást, az előteľjesztés mellékletét képező
täb|änatban fo gl altak szeri nt.
(Szavazott I0Jő bizottsdgi tag: l0 igen, egłhangú)

'8' naoĺrendí pQg.]ľ: Felnőtt hĺŁioruos feladat_ellátásĺ szeľződésének megszĺintetése (6. sz.
ellátási ktĺrzet)

Derda Adám elnłik: Kérdés, észrevétel hiányában felteszi szavazásra az előteľjesztés szeľinti
hatfu ozati j avas I atokat.

Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda_Békásmegyeľ Onkorm őłnyzat Szociálĺs,
Egészségügyi és Lakásügyi Bizotts ágńnak

263 /2022. (vI. 2 1.) határozata

A Bizottság ugy hatttľoz, hogy a dr. Kristóf Zsuzsanna htŁiorvossal (mnysz: 28126) és
személyes kozremúködésével miĺködő dr' Kľistóf orvosi és Szolgáltató Betétí
Társasággal (Cg. 01-06-419686, képviseli: dľ. Kľístóf Zsuzsanna ügyvezető) kötött
feladat_ellátási szęrződést közös megegyezéssel,202Ż. október 31. napjával
megsztinteti, nevezettekkel erre vonatkozóan megállapodást köt.
Felelős: Iegyző
ľIatáridő: 2022' októbeľ 3l.
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(Szavazott l0Jő bizottsógi tag: I0 igen, egłhangil)

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, obuda_Békásmegyer Onkorm ányzat Szociálĺs,
E gészségiiryĺ és Lakásüryi Bizotts ágńnak

264/2022. (vI. 21.) hat'ározata

A Bizottság ilgy hatánoą hogy 2022. novęmbeľ l. napjától a pľaxisjog, vaąy területi
ellátási koteleżettse g źúadźsáig Budapest Fővaľos III. KerĹilet, obuda-Békásmegyer
Önkoľmányzata a Szent Margit Rendęlőintézet Nonpľofit Kft' útjan biztositja - az
egészségĺigyi alapellátásról szóló 37l202l. (X. 29.) önkormanyzati rendelet 1.

męllékletében meghatarozott _ Budapest III. keľület, 6. szĺĺmú felnott haziorvosi köľzęt
háziorvosi ellátását, egyben felkéri a Szęnt Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft.
ĺigyvezető igazgatójat a sztikséges intézkedések meglétęlére azzal, hogy a praxis
mriködtetéséhez szúkséges forľásigényét a Szent Maľgit RendelőintézętNonpľofit Kft'
2022. évi üzleti tervében jelenítse meg.
Felelős: Szent Margit Rendęltĺintézet Nonprofit Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľĺdő: 2022. október 3l.
(Szavazott IaJő bizottsógí lag: 10 igen, eglhangú)

9. napjľenđi,pont: Felnőtt hĺĹzĺorvos feladat-ellátási szerződésének megszĺintetése (37.

sz. ellátási kiiľzet)

Derda Áaĺm elniik: Kérdés, észrevétel hiányában fęlteszi szavazźsra az előterjesztés szerinti
határozati javaslatokat.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuda-Békásmegyer Onkormányzat Szociális,
Egészségĺiryi és Lakr{sĺigyi Bizottságának

26512022. (vI. 21.) határozata

A Bizottság űgy hatfuoz, hogy a dr' Baueľ Feľenc József hŁiorvossal (mnysz: 41501)
és vonatkozásában, a' Óbuda-Hegyvidék Haziorvosi Közkeľeseti Táľsasággal (Cg. 01-
03-022307) kötött feladat-ellátási szerződést kcizös megegyezéssel,Ż\Ż2. decembęr 31.
napj ával me gsziinteti o nevezettekkel erľe vonatkozóan me gáll apodást köt.
Felelős: Jegyza megbízásából a Szociális Főosztály vezetoje
Hatáľidő: 2022. december 31.
(Szavazolt l0 Jő bizotlsógi tag: I0 igen, egłhangú)

Budapest Főváros III. Keriilet, Óbuda_Békásmegyeľ Onkoľm ányzat Szociális,
Egészségiigyi és Lakás ü gyi Bizotts ágńnak

Ż66lŻ022. (vI. 2 1.) határozata

A Bizottság űgy hatfuoz, hogy 2023. jaĺuár l ' napjától a pľaxisjo1,yugy teľületi elłátási
kötelezettség átađáSáig Budapest Főváros III. Keriilet' obuda-Békásmegyeľ
onkoľmanyzata a Szent Margit RendelŐintézet Nonpľofit Kft. útján biztosítja - az
egészségügyi alapellátásról szóló 37l202l. (X. 29') cinkoľmrĺnyzati rendelet l'
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melléklętében meghatĺĺľozott_ Budapest III. kerĹilet, 37. szfunűfelnőtt hŁiorvosi körzet
háziorvosi ellátását, egyben felkéri a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Kťt.
ügyvezető igazgatőját a szükséges intézkedések megtéte|étę azza|, hogy a pľaxis
mtiködtetéséhęz szükséges forrásigényét a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonproíit Kft.
2022. évi iizlęti tervében jelenítse meg.
Felelős: Szent Margit Rendelőintézet Nonpľoťlt Kft. ügyvezetö igazgatőja
Hatĺĺridő: 2022. decembeľ 31.
(Szavĺłzott 10fő bizottsdgi tag: 10 igen, egłhangú)

l0" napĺľondi o'ontl 15. számri felnőtÍ háziorvosi kłĺrzet betöltése iľánti kérelem
elbírálása

Derda Áaĺm elnök: Kérdés, észľevétel hirĺnyában felteszi szavazäsraaz eloteľjesztés szeńnti
hatĺĺrozati j avaslatokat'

Budapest Főváľos III. Keľület, lbuđa_Békásmeryer onkorm ńnyzat Szocĺálís,
Egészsógůiryi és Lakásĺiryi Bĺzottságának

267 /2a22. (vI. 2 1.) hatńrozata

A Bizottság tryy batéroz, hogy a Budapest, III. kęľület, 15. számú felnótt hŁiorvosi
köľzet el|átźsa érdekében dr. Ganachaľya Sanjay Ramchandľa hiŁioľvos egyéni
vállalkozóval (működési nyilvántaľtási száma: 56892, EVNY szátna: 57136790)
feladat-ellátiísi előszerződést kiit.
Felelős: Jegyzó
Határidő: 2022. októbeľ 31.
(Szavazott I0tő bizottsógi tag: I0 igen, eghangú)

Budapest Főváros III. Keľĺilet, Óbuda-Bókĺĺsmeryeľ Önkoľm ányzat SzociáIis,
Egészsógügyi és Lakásĺiryi Bĺzottságának

26812022. (vI. 2 1.) határozata

A Bizottság úgy hatétroz, hogy amennyiben az Orszźĺgas KórhŁi Főigazgatóság dr.
Ganacharya Sanjay Ramchandra hĺŁiorvos egyéni vállalkozó ľészére a 1035 Budapest,
Szentenđľei tft 2/^. szám alatti ľendęlőbęn, területi ęllátási kĺitelezettséggel bíľó _
Budapest, III. kenilet, 15. számú felnőtt hŁíorvosi körzet - praxis működtętéséľe
pľaxisengedélý ad, nevezett egyéni vállalkozó háziorvossal (működési nyilvántartási
száma: 56892, E\/NY szĺĺma: 57136790) 2022. novembeľ 1. napjával feladat_ellátási
szerzőđést köt.
Felelős: Iegyzo
Határido: 2022. oktÓbeľ 31.
(Szavazott I0fő bizott'łógi tag: I0 igen, egyhangú)

ll. napirendi pont: H'ázi gyermekoľvos pľaxisjogának (22. sz. ellátási kiiľzet)
elidegenítése
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Derda Áaĺm elnłik: Kéľdés' észľevétel hirínyában felteszi szavazásra az eloteľjesztés szeľinti
hatar o zati j av aslatokat.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, obuda-Békásmegyeľ Onkormányzat SzociáIisn
Egészségügyi és Lakásĺiryi Bizottságr{nak

269 12022. (vI. 2 l.) határozata

A Bizottság tłgybatároz, hogy a22. sztrrúbázi gyermekorvosi köľzet tekintetében dľ.
Hont Judit praxiseladó (mnysz: 30981) és dľ. Báthoryné dr. Rózsa Szilvia praxisvásáľló
(mnysz: 68425) közötti praxisjog átruhĺŁáshozhozzćljźtul, egyben nevezett köľzet hŁi
gyeľmekorvosi alapellátási feladatďnak biztosítására dr. Báthoryné dľ. Rózsa Szilvia
gyeľmekoľvossal, továbbá a személyes közremiĺködésével mtĺködő Medikix
Gyermekgyógyász Háziorvosi Korlátolt Felelösségíĺ Tĺáľsasággal (Cg. 01-09_40l075'
képviselője: dľ. Báthoľyné dľ. Rózsa Szilvia) feladaĺellátási ęlőszerződést köt.
Felelős: Jegyzo
Hatáľidő: 2022, októbeľ 31'
(Szavazott I0fő bizottsógi tag: 10 igen, egłhangll)

Budapest Fővĺĺľos III. Keľtilet, obuda_Bélĺĺsmeryer Onkoľmńnyzat Szociális'
Egészségĺigyi és Lakásüryĺ Bizottságának

27 0 12022. (vI. 2 1.) határ ozata

A Bizottsáe űey tlatéroz' hogy amennyiben az Orszägos Kóľházi Főigazgatósĺg dr.
Báthoryné dr. Rózsa Szilvia részéľe a 1039 Budapest, Csobánka tér 6. szám alatti
rendelőbęn, terĹileti ellátásikotelezettséggel bíľó _ 22.száműhLŁi gyermekorvosi körzet
_ pľaxis működtetésére praxisengedélyt ad, nevezett gyeľmekorvossal, továbbá a
személyes kĺjzľemfüödésével mrĺköđő Mędikix Gyeľmekgyőgyátsz Hazioľvosi
Koľlátolt Felelősségű Táľsasággal (Cg. 01-09_401075' képviselője: dr' Báthoryné dľ.
Rózsa Szilvia) 20Ż2. november 1. napjával fęlađat-ellátási szeľződést köt. Egyben a
fenti köľzet häzi gyeľmekoľvosi ellátását eziđélig biĺosító dr. Hont Judit
gyermekorvossal (HAHO-MED GyermekgyógyászHáziorvosi Betéti Társaság, Cg. 01-
a6-313720, képviselője: dr. Hont Judit) kötött feladaĹellátási szerződést2022. októbeľ
3 l . napjával megszĹinteti.
Felelős: Iegyzö
Határidő: 2022. október 31.
(Szavazott 10Jő bizottscigi tag: 10 igen, egłhangú)

Deľda Áoĺm elnök: A |2 _ 20. napirendi pontok tĺĺrgyalásaľa zźrt ülést rendel el, ezéľt kéri,
hogy aki nem jogosult a zért ülésen való ľészvételre, hagyja el a termet.

A zárt üIésen 271 _ 3a9-ig sztilettekhatórozatokat.
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Zórt ülést kÓvetően:

" Egyebek

Deľda Áaĺm elnök: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel'

Kelenreu Viktórĺa elntikhelyettes: Az ob.'cui VagyonkezelőZrt.muŃatáľsától kérđezi, hogy
Nedvesné Takács Mária Hévízi út 9. szám ďattí lakos ügyében megkeresték őt a fogadóórrín,
ezéľt szeretne információt a béľlőről.

Dr. Hoľváth Orsolya obudai Yagyonkezelő Zrt. osztáůyvezető: Utána fog"ak nézni és
fogiĺík keľesni elnökhelyettes asszoný.

SzalaĹPappLlza Lakásĺig5rí ľ'őosztályvezető: A következő bizottsági nlést2022.július 20-
áľateruezik-

Deľda Áaĺm elnök: Július 20-áľl találkomak újľa, addig ís szép nyarat kívaĺr mindenkinek.
További kérdés, észrevétel hiányában megköszĺini a ľészvétęlt, mindenkinek szép napot kívaĺr
és az Ĺilést 16.13 óľakoľ bezĄa.

K.m.f.

"ł''ű* 
L

Dr. Szendrődĺ Csaba
j egyzőkii nyv_hĺtelesító

bĺzottságĺ tag
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