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A Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer onkoľmányzatKépviselő-testületének

Szocĺálĺs, E gészs é gĺi gyi és L akásii gyi Blzottsága
2022. szeptember 6-án 15 óľaĺ kezdettel megtaľtott nyílt üléséről

(l033 Budapest, Fő téľ 3. I. em. tanácsterem)

Jelen vannak:

Derda Ádam
Kelemen Viktória
BenzaMálna
Domokos Ágnes
HavadiElza
Kappeller Zsuzsanna
oriLaszlő
Perjés Ivette
Szabó Zsoltlvźn
Dľ. Szendrődi Csaba
Ujvĺíľi István

Jelen vannak továbbá:

Tuľgonyi Dániel Absolon
Dr. Tass Bálint
Káľoly Katalin
Szalai-PappLiza
Töľzsökné GőczáĺEmese
Dr. Hoľváth orsolya
Biľó Ágnes

elnök,
elnökhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottságitag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottságitag,
bizottsági tag,
bizottsźryitag,
bizottsági tag.

alpolgáľmester,
alj e gy zo - szervezé s i f ő o sztźiyv ezetó,
Szociális Főosztályv ezető,
Lakásügyi Főosztályv ezető,
Lakástigyi F o o sztály, o sztályv ezető,
ovN Zrt. |akásgazdálkodás i osńályv ezető,
jegyzőkönyvvezetó.

Derda Adám elntik: Sok szeretettel köszönt mindenkit a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottság 2022. szeptember 6-ai ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottság teljes létszámmal, 11

fő jelenlétévelhatározatképes, az ülést 15 ĺíľakor megnyitja.

Felkéri Dr. Szendrődi Csaba bizottsági tagot a mai ülésľől készült jegyzőkönyv hitelesítésére,
aki a felkérést elfogadta. Kéľi, szavazzanak Dľ. Szendrődi Csaba bizottsági tag jegyzőkönyv
hitelesítő személyéről.
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Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Szociális,
Egészségĺigyi és Lakásügyi Bizottságának

37212022. (Ix. 6.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dr
S zendľődi C saba bizottsági tagot válas zÍja me g.
(Szavazott I I fő bizottsági tag: I l igen, egyhangú)

Derda Áaĺm elnłik: A kiküldött meghívón hat napiľendi pont szeľepel, amelyből egyet nyílt,
ötot zélrt ülés keretében fognak tźlrgyalni. Tájékoztatja a Bizottság tagsait, hogy a zárt ulés 2.

,,Bérleti jogviszony ismételt biztosítása iránti méltónyossági kérelmek elbírólása" napirend
ponthoz utólag kiküldött előterjesztés lett feltĺiltve. Javasolja, hogy ezze| egyitt fogadják el a
mai ülés napiľendjét.
Kérdés, hozzászőlás hianyában szavazásta teszi fel a mai tilés kiküldott meghívó szeľinti
napirendj ét a felvétęlľe j avasolt előterj esztéssel e gyütt.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Obuda-Békásmegyeľ onkormányzat Szociáliso
Egészségügyĺ és Lakásügyi Bizottságának

37312022. (Ix. ó.) határozata

NAPIREND:
Nvílt ülés
1. 20. szźlműházi gyermekorvosi korzet betĺiltése iránti kérelem elbíľálása

Előterjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon

A 2 _ 6. napíľendi pontok zórt iilés keretěben keľiilnek megtúrgłalósra.

2. Bérleti jogviszony ismételt biztosítása iránti méltányossági kérelmek elbírálása
Előteľjesztő: Turgonyi Daniel Absolon alpolgáľmesteľ

3. Felújítási kötelezettség hatáľidejének meghosszabbítása irĺĺnti kérelem elbírálása
Előteľjesztő: Turgonyi Daniel Absolon alpolgáľmester

4. Ób,'dai egyĺisszegű hátralékkezelési trĺmogatás megállapítása iľánti kérelem
elbírálása
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

5. Az üresen állő önkormányzati lakások felújítási kötelezettséggel, piaci I.

lakbérťrzetéssel, az ĺjnkormźnyzati szervezet dolgozói részére 2022. 07 . 22. napján

kiírt p ály ázat e lbírál ás a
Előteľjesztő : Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

6. ovN Zľt. lakásügyek
- Lakáskiutalás
- Másik lakás biztosítása méltányossági szempontok alapján
- Nyugdíjashazi lakás kiutalása
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Előterjesztő: dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt.

' Egyebek
(Szavazott I l Jő bizottsági tag: 11 igen, eglhangú)

1. napĺľendi pont: 20. számú háni gyeľmekoľvosi kiirzet betöltése irántĺ kérelem
elbíľálása

Derda Adám elniik: Kérdés, észľevétel hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
hatáľ o zati j avaslatot.

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer onkormányzat Szociálĺs,
Egószségüryĺ és Lakásüryi Bizottságának

37 412022. (Ix. 6.) határozata

1. A Bizottság úgy határoz, hogy a 20. számis, htzi gyermekorvosi körzet
gyermekorvosi, valamint a Szent József Katolikus Óvoda (telephelye: 1038 Budapest,
Ezüsthegy utca 70.) ifiúság-egészségügyi ellátásának folyamatos biztosítása érdekében
tĺámogatja néhai dr. Székely Zsuzsannapraxisjogosult házastaľsának, dr. Kovács Tibor
gyermekorvosnak (műkĺidési nyilvántaltásiszáma:51265) azon kéľelmét, hogy elhunyt
hźnastársa pľaxisának ellátását kĺizös cégük, a praxist jelenleg is mfüödtető SINE
MoRBo Egészségiigyi Betéti Tiíľsaság (Cg. 13-06-024548, képviselője: dľ. Kovács
Tibor ügyvezető) keretében tovább folytathassa, az oĺ',kormányzat vele fent nevezett
körzet és óvoda egészségügyi alapellátásiíra vonatkozóan feladat-ellátási előszerződést
köt.
2. A Bizottság úgy határoz, hogy amennyiben azorczágos Kóľházi Főigazgatőság dr.
Kovács Tiboľ részéte a 1039 Budapest, Csobĺínka tér 6. szám alatti rendelőben, területi
ellátási kĺitelezettséggel bírő - 20. számu házi gyeľmekorvosi körzet - pľaxis
mfüödtetésére praxisengedélý ad, nevezett gyeľmekorvossal 2022. november l.
napjáv a| feladat-el l át źsi szerzó dést kĺjt.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2022. november 1.

(Szavazott I I fő bizottsági tag: I I igen, eglhangú)

Derda Áaĺm elnök: A2 _ 6. napirendi pontok tárgyalásárazártülést rende| eI, ezértkéľi, hogy
aki nem jogosult a zĺíľt Ĺilésen valő részvételre, hagyj a e| atermet.

A zárt ülésen 375 - 390-ig születtek hatáľozatok.

Zárt ülést kovetően.'

o Eryebek

Derda Adám elniik: TájékoztatjaaBizottságtagsait, hogy a legk<izelebbi Ĺilés szeptember 20-
án 15 órai kezdettel lesz.
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További kéľdés, észrevétel hiáľryában megkĺiszöni a ľészvételt, mindenkinek szép napot kívan
és az ülést l5.04 óľakor bezĄa.

K.m.f
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Dľ. Szendrődĺ Csaba
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Biľó Agn$
jegyzőkönywezető

dr. Gartai Tamár
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