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A Buđapest Fővráľos III. Keriilet, obuda-Békásmegyer onkormanyzat Képviselő-testületének

Szocĺális, Egészségüryĺ és Lakásĺiryi Bilzottsĺ{ga
2a22. oktĺíber 25-én 15 óraĺ kezdettel megtartott nyílt tiléséľől

(1033 Budapest, Fő téľ 3. I. em. tanácsterem)

Jelen vannak:

Távot vqttąk Benza Málna és ori Läsz!ő bizottsági tagok.

Deľda Áaam
Kelęmen Viktória
Domokos Ágnes
Havadi Elza
Kappeller Zsuzsanna
Perjés lvette
Szabó Zsolt Iváľr
Dr. Szendľődi Csaba
Ujvfui István

Jele-n vannak tovĺĺĘ bá :

Tuľgonyi Dániel Absolon
Gyepes Áaĺm
Dr' Szegedi Gábor
Kaľoly Katalin
Szalai-Papp Liza
Tukacs István
Gyimóthy Balźus
Dr. Horváth oľsolya
Szalai-Komka Norbeľt
Biľl Ágnes

elnök,
elnökhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag.

alpolgáľmester,
képviselő,
Ąegyz(5 _ igazgatási főosztályv ezető,
Szociális Főosztályvezetó,
Lakásügyi Főosztályvezető,
Egészségügyi oszŁíly, osztályvezető,
orrN zrt. vagyonkezelési igazgató
ÓrrN zľt. lakásgazdálkodási osztźiyv ezeto,
Óc sľcwK intézmény v ezeto,
jegyzőkĺinywezető.

Deľda Áaĺm elnök: Sok szeretettel köszönt mindenkit a Szociális, Egészségiigyi és Lakástigyi
Bizottság 2a2Ż. októbeľ 25-ei ĺilésén.Tajékoztat1a a Bizottság tagiait, hogy 2 fo bizottsági tag

nincs jelen az ülésen. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fő jelenlétével határozatképes, az Ĺilést

15 óľakoľ megnyitja.

Felkéri Kelemęn Viktória elnökhelyettest a mai ülésľől készült jegyzŐkonyv hitelesítéséľe, aki
a felkérést elfogadta' Kéľi, szavazzanak Kelemen Viktóľia elnökhelyettes jegyzőkönyv
hitelesítő személyéľől.
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Budapest Főváľos III. KeľÍilet, Óbuđa_Békásmeryer Önkormányzat Szociális,
Egészségtiryi ós Lakĺĺsĺigyi Bizottságának

47 9 12022. (x. 25;) batńr ozata

A Bizottság úgy hatrá'roz, hogy az tilésľől késziilt jegyzőkönyv hitelesítőjévé Kelemen
Viktóľia elnökhelyettest választja meg.
(Szavazott 9lő bizottsógi ĺag: 9 igen, egłhangú)

Deľda Áoĺm elniik: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy felvételre javasoltként éĺkezett a

,,Felnótt hazioľvos új cégével feladat-ellatźłsi szerződés megkötése (8. számú felnőtt hŁiorvosi
körzet)'' címiĺ előtedesztés és a záľt iilé s 12. ,, ovw zrt' lakósügłek" napiľend ponthoz két újabb

előterjesztés - egyedi lakásügy és lakrásbéľleti szerzőđés ktizjegyzői okiratba ťoglalása -
amelyeket javasol napirendre venni.
Javasolja, bogy az ismeľtetett felvételre javasolt napirendekkel egyiitt fogadjĺĺk ęl a mď ülés
napiľendjét azza) asorľendi módosítással, hogy a ,,Felnőtt hóziorvos új cégévelfelądat-elĺátósi
szerződés megkaftse (8. számú felnőtt hązioľvosi korzet) " cíľntĺ előĘesztést a nyílt üIés 4.

napirendi pontjaként taľgyalják, amelynek megfelelően a további napirendi porrtok szźlma
eggyel növekedni fog. Kérdés, észľevétel hiányában szavazásĺa teszi fel a mai iilés kikiildi'tt
meghívÓ szerinti napiľendjét a fentiekben ismeľtetett módosításokkalegyĺitt.

Buđapest Főváľos III. Keńilet, ibuda_Békásmeryer Önkorműnyzat Szocĺálĺs,
Egészségüryi és Lakásĺigyi Bizottságának

48012022, (x. 25.) hatáľozata

NAPIREND:
I{vílt ĺi'ĺĺs-
l. A személyes gondoskodás keretébę tartoző szociális szolgáltatásokľól, azok

igénybevételéľől, valamint a fizetendő térítési díjakÍól szőló l3l2005. GII. 3.)

önkormĺínyzati rendelet módosítása
Előteľjesztő : Tuľgonyi Drániel Absolon alpolglĺrmester

2. Az egészségiigyi alapellátásľól szóló 37l202L (X. 29.) önkormĺłnyzati ľendelet
módosítasa
Előteľjesztő: Turgonyi Drĺniel Absolon ďpolgrármesteľ

3. 2022. évi karácsonyi támogatás összegének meghatěltazása és foĺľás bixosítĺása
fenyőfavásrĺrláshoz
Előterjesztő : Turgonyi Dániel Absolon alpolgáľmesteľ

4. Felnőtt ľráziorvos új cégével feladarellátási szeruodés megkötése (8. számú felnőtt
hŁioľvosi körzet)
Előterj esztő : Tuľgonyi Dríniel Absolon alpol grĺľmesteľ

A 5-13. napírendł pontok zdrt iilés keretében keriilnek megtórgłalósra.

5. Szociális egyéni kérelmek iigyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések
(5) és méltanyossági kérelem (3) elbíľálása
Előteľjesztő: Tuľgonyi Daniel Absolon alpolgármesteľ
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6. Az iiĺesen álló önkormányzati lakások felújítási kötelezettséggel, piaci I'
lakbéľfizetéssel, a lakosság ľészéľe történö hasznosĺtásaru2a22.07.29' napjan
me gh i rdete tt pály ázat el bírálás a
Előteľj esztő : Tuľgonyi Daniel Absolon alpol giĺľme ster

7. Döntés önkormányzati lakás béľleti joganak névjegyzék alapjan történő
biztosításáľól (2 db)
Előterjesztő; Tuľgonyi Daniel Absolon alpolgĺĺrmester

8. Bérleti jogviszony ismételt biztosítása iľanti méltányossági kérelmęk elbírálása (6
db)
Előteľj esztő : Turgonyi Daniel Absolon alpolgármester

9. Felújítási kötelezeťtség határiđejének meghosszabbítása iránti kéľelem elbíľálása
Előterjesztő : Turgonyi Daniel Absolon ďpolgármester

1 0' Méltányos lakbérmódosítas megállapításáľa iľányuló kérelem elbíľálasa
Előterjesztő : Tuĺgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

tt.obudai egyösszegrĺ hátľalékkezelési támogatás megállapítása iľánti kéľelmek
elbírálrísa
(4 db)
ElőÍerjesztő : Tuľgonyi Drániel Absolon alpolgármester

12. Magasabb összegii ľendkívĺ.ili teleptilési támogatás megállapítására iľĺ{nyuló
kéľelmek és mélüányossági kéľelmek elbírďása
Előteľjesztő ; Turgonyi Daniel Absolon alpolgármesteľ

13. lVN Zľt. lakĺásiigyek
NyugdíjashŁi gondnoki lakás kiutalása
Nyugddashazilakas kiutďása (2 db)
Lakáscsere (2 db)
Lakáskiutalás
Másik lakás biztosítása méluányossági szempontok alapján
Lakásbérleti szerződés kozjegyzói okiľatba foglďása

Előterjesztő: dr. Kirchhof Attila ovN Zrt. vezéngazgatőja

' Egyebek
(Szavazott 9 Jő bizottsógi tag: 9 igen, eglhangú)

l. naľlirendi pontl A személyes gonđoskodás keretébe ŕu'rtoző szociális
szotgáltatásokľól, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
đíjakľól szólő 1312005. GII.3.) önkormányaaźi rendelet módosítása

Derda Áaĺm elniik: Kérdés, észrevétel hianyábaĺr felteszi szavazásľaaz előteľjesztés szęľinti
hatáľozati javaslatot.
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Budapest ľőváľos III. Keľĺilet, obuda_Békásmegyeľ onkoľmányzĺt Szociálĺs,
Egészségii gyĺ és Lakásĺi gľi Bizottsrńgánĺk

481' ĺ2022. (x. 25.) határ ozata

A Bizottság rigy hatĺĺroz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ,,a személyes
gondoskodás kęretébe tartozó szociális szolgáltatísokĺól, azok igénybevételéľől,
vďamint a fizętendő téľítési díjakÍól szć:lő 1312005' (III. 3.) önkoľmtnyzati rendelet
módosításď' táľgyú előteľjesxés megtfugyalásŕlt és a képviselő-testiileti előteľjesztés
szerinti tartalommal történő elfogađását.
(Szavazott 9 Jő bizouságí tag: 9 igen, ephangú)

2'łaołręnđĺ,nq&*: Az egészségüryi alapellátásľĺĎl szĺóló 37nan. (x.29.) önkormányzati
ľendelet mĺĺdosítása

Deľda Áoĺm etnłik: Kérdés, észrevétel hiányában felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
hataľozati javaslatot.

Budapest t'őváľos III. Kerĺilet, Óbuda_Békásmegyer Önkoľm ányzat Szociálĺs,
Egészségĺiryi és Lakĺ{süryi Bizottságának

482 12022. (IX. 25.) hatáľozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy javasolja a Képviselő-testĺiletnek o,Az egészségiigyi
alapellátásľól szóló 37l202l. (X. 29.) önkoľmĺányzati rendelet módosításď' targyú
előteľjesztés megtáľgyďását és a képviselő_testtilęti előteľjesztés szeľinti taľtalommď
történő elfogadását.
(Szavazott 9 Jő bizottsógi tag: 9 igen, egłzangú)

3. '$aniľę,nili nont; 2022. évi kaľácsonyĺ támogatás összegének meghatĺĺľozása ós foľľás
biztosítása fenyőfavásáľláshoz

Derda Áoĺm elnłik: Jelenleg kétsztu ťoben van meghatátozva a jogosultak váľható létszáma,
amely _ ha jól emlékszik - a tavalyi évben négyszáuvolt. A csökkęnés nem elírás, hanem valódi
csökkenés?

Károly Katalin Szociátis Főosztályvezetőz A csökkenés oka, hogy a pandémia miatt
meghosszabbításľa keľiiltek a hozzaf&ési jogosultságok, így a ľendszeľes gyermekvédęlmi
kedvezménynek is ajogosultsági határideje, tehát tavaly még benne voltak a2020-as és a2021^
es jogosultak is ebben a köľben. Ezért volt ennyivel magasabb a létszám. Idén lejártak a
meghosszabbított kedvezmények, mindenkinek újra be kell adni, amely folyamatosan történik,
de jelenleg nagyságren đi|eg az említett szálmnéĺll tartanak.

Deľđa Áoĺm elnłik: Köszöni szépen a választ. Így már érthető számátaa csökkenés.

Kelemen Yiktĺiria elnökhelyettes: A létszźtmta, amelyľe ľá akart kérdezni, maľ megkapta a

vźúaszt.
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A ťenyőfavásaľláshoz, illetve a kertilęti intézményekben a különbĺjzö pľogramokľa megvoltak
a melléklętek, amelyekbęn részletesen be lett mutatva, hogy melyik intézmény hogy fog
alakulni. Külön köszöni!
A jelenlegi előteľjesztésben a kaĺácsonyi támogatást a rendeletben meghataľozott módon és az
az ar'rajogosultak számĺĺĺa szayazza meg a Képviselő-testülęt, illetve fogja megszavazni a

támogatást ľeményeik szerint.
Módosító javaslata: A Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az elöterjesztés elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy 4. hatarczati javaslatként a szerepeljen a határozatbarl: a jelenlegi
ľendkívĹili helyzetre tókintettel az onkormányzat Hivatalában, az Önkormányzat
fenntaľtásában lévő intézményekben és cégekben dolgozi 18 év alatti gyermeket nevelő
munkavállďók részéľe gyermekenként egyszeľi 15.000 Ft-os karácsonyi támogatást biztosít az
onkormaľryzat, amellyel enyhítené a kiadásokat a családok ľészére. Mivel a kaľácsonyi
időszakĺólvan szóo ezért gondolja, hogy a javaslatnak helye van a kaľácsonyi támogatásnál. A
fonás lehet a tartalékkeret, de van egy tĺgy a Bizottság és a Képviselő-testiilet előtt, amelyben

civil szervezeteknek adnának 10 millió forintot egy olyan feladatľa, amely önkoľmányzati
feladat. 10 millió ťorint éppen ťędęlné a kaľácsonyi támogatast és ezzęlaz Önkormźnyzat
legalább elismęľné a dolgozóit, illetve segítené ugyan irgy, 

"hogy 
a Fővaĺosi

Önkormányzatbarl, ahol 120.000 foľintot javasolt Főpolgármesteĺ úľ minden dolgozónak. Ha a
Képviselő-testtilet 15'000 foľintot tuđna adni , nagy segítség lenne.

Turgonyĺ Dánĺel Absolon alpolgáľmesteľ: elöterjesztőként reagál Kelemen viktóľia
elnökhelyettes javaslatára, amelyet megköszön' de nem támogatja, meľt jelenleg nem látják,
hogy mennyi költséggel jrárna. Egyébként évľől_évľe éwégén mindig adnak jutalmat a
dolgozóknak , de eztelnökhelyettes asszony is tudja még abból az időből, amikor alpolgármesteľ
volt. Idénľe a pontos összeget nem tuđja, meľt Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ úľ feladatköre.
Biztos abban, hogy a javaslat a Képviselő_testület ĺilésén is elhangzik majd, ahol ott lesz
Czeglédy Geľgő alpolgármester tir, aki pontosabban fog tudni válaszolni a felvetésre.
Annak tekintetében, hogy nem tudjak pontosan mennyi tisszeggel jĺĺmą illetve mennyi embert

éľintene és hogy az év végi kifizetések hogyan fognak ďakulni, nem tudja felelősségteljesen
azt mondani, hogy a javaslat támogathati, de abban biztos, hogy az Önkoľmĺĺnyzat dolgozói
ugyaĺrúgy fognak juttatásbarr részes[ilni' ahogy szoktak az elmúlt években is'

Kelemen Yiktó'ria elnřikhelyettes: a jutalom egy adható dolog éshaazÖnkormányzatnak van
erre teheľbíró képessége' meg szokta tenni, bár jutalmat alapvetően az e|végzett munkákon
felĺ'il, illetve az elvégzett munka után, mindenfęle más kritéńum nélkiil szoktrák megkapni a

dolgozók. Javaslatának az lenne a lényege és azé* is mondta, hogy a 18 év alatti gyermeket

nevelŐ dolgozók részére, akik egy szĺikebb csoportot és kifejezetten a kisgyermeket nevelök
száméra lenne egy ĺisszeg, mint ahogy látják a kaĺácsonyi segélyt is alapvetően ľendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény és bizonyos kĺitériumok mentén kapják. Nem keverné össze a

munkáért járó jutalmat és azt, hogy egzisztenciális vagy gazdasági probléma kapcsán ezzel
jaľulna hozzáaz Önkorm őnyzat, de elfogadją és meglátja, hogy a Képviselő-testiilet mit szil a
javaslatához.

Derda Áoĺm elntik: Alpolgármester úr javaslatával egyetért, nem gondolná, hogy a javaslat

rossz' de abban a formában, ahogy elhangzott' nem látják, hogy mennyi embeľt éĺint és mekkoľa
összeg lenne. Ha a javaslat jobban ki lesz dolgozva, a Képviselĺĺ-testület is könnyebbęn tud

majd tĺĺľgyalni ľóla. Ebben a formában azt kéri a Bizottság tagiaitól, hogy a szavazáskor
tartózkodjanak' ha a kéľése mindenki szźĺrrlára megfelel.
További kéľdés, hazzászó|ás hianyában felteszi szavazásta először Kelemen Viktóľia
elnökhelyettęs módosító j avaslatát.
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Budapest FővĺĹľos III. Keľĺilet, Óbuda_Békásmeryeľ onkoľmányzat Szociális,
Egészségĺiryi és Lakásĺigrĺ Bůzottságának

483 12022. (x. 25.) határ ozata

A Bizottság Kelęmen Yiktórĺa elnö'khelvettes javaslatát _ amely szerint javasolja a

Képviselő{esttiletnek a,,20Ż2. éÝi kaĺácsonyi tĺímogatás összegének meghatáľozása és

ťorľás biztosítása fenyőfavasaľltxhoz'' címiĺ előterjesztés elfogadasát azzal a
módosítassal, hogy a hatfuozati javaslat a következö 4. ponttal egészüĘön l<l: 4' A
jelenlegi rendkívtili helyzetre tekinteÍtel az onkormányzat Hivatąlóban, az

onkormónyzat fenntaľtósdban lévő intézmérryekben és cégekben dolgozó ]8 év alątti
głermeket nevelő munkavłźlląlók rłźszłlre, głermekenként ] 5.000 Ft eglszeri lraľdcsonyi
támogatóst biztosít az Ônkormónyzat. A tĺźmogatás forľósa lehet ą taľtalékkeret, vag/ a
civil szervezetek I0 mitlió forintos kerete, amelyet olyan feladatra osztanának ki, ami
onkarmłźnyzatifeladat _ nem fogadja el.
(Szavazott 9fő bizottsógi tag:3 igen, 6 tartózkodás)

Deľda Áoĺm elnök: felteszi szavazásraaz eredeti hatarozati javaslatot.

Budapest Főváros IIt. Keľĺilet, Óbuda_Békásmeryeľ Önkormányzat Szociális,
Egészségtiryĺ és Lakĺĺsĺĺgyĺ Bĺzottságának

484 12022. (x. 25.) hatńľozata

A Bizottság tgy batźxoą hogy javasolja a Képviselö-testĹiletnek a,,2022. évi kaľácsonyí
támogatás ö'sszegének meghatározása és forrás biztosítása fenyőfa vásárláshoť'taľgyú
előterjesztés megtĺáľgya|asái és a képviselő-testületi elóterjesztés szerinti tartalommal
töľténĺj elfogadását.
(Szavazott 9 fő bizotĺsógi tag: 9 igen, egłhangú)

4' ngBiľendĺ ponli ľ'elnőtt házioľvos lij cégével feladat-etlátńsi szeľződés megkłitése (8.

számrĺ felnőtt háziorvosi könet)

Derda Áoĺm elnłik az orvos nem változik, csak acégetmódosítják családi iigy miatt. Kérdés,
észľevétel hianyában felteszi szavaztĺsta az előterjesztés szerinti hatĺĺrozati javaslatot.

Budapest Főváľos III. Ktľĺileą lbuda_Békĺĺsmeryer Onkoľmányzat Szociális,
Egészségii gyĺ és Lakásĺi gyi Bizottságának

48s 12022. (x. 25.) hatáľozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a 8. számú fęlnőtt hŁioľvosi körzet tekintetében dr.

Csekei-Ambrus Anikó Tĺmea felnőtt hŁiorvossal (pecsétszrĺma: 54154) és a személyes
közremiiködésével mĺiködő o'b.ď' Honoľka Group Korlátolt Felelösségű Társasággal
(Cg. 01-09-407919, képv': Dľ. Csekei-Ambrus Anikó Tímea ĺigyvezető) _ a cég
bejegyzése esetén - 2a22. december l. napjával feladat-ellátási szeľződést köt, egyben

nevezett háziorvos, valamint a személyes közremiikĺiđésévęl működő Honoľka
Egészségügyi- és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségiĺ Tarsaság (Cg. 01-09-92704l'
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képviselője: Dr. CsekeĹAmbrus Anikó Tímea ügyvezetö) és Budapest Főváĺos III.

Keľtilet, Óbuda-gekásmegyer onkoľmányzatkÖzött 2013. augusztus 23. napján kötött

feladaĺellátĺĺsi szeľződ ést 2022. novembeľ 30. napjával megszĹinteti.
ľ'elelős: Jegyzĺĺ
Határidő: 2022. november 30.
(Szavazott 9Jő bĺzottsági tag: 9 igen, egńangťl)

Deľda Áaĺm elnłik: A 5 _ 13. napirendi pontok targyalásaľa zárt tĺlést rendel el' ezértkéri,
hogy aki nem jogosult azě* Ĺilésen való részvételre, hagyja el a termet.

A zárt iilésen 486 _ 571-ig szüĺettekhatóľozatok.

Záłt tilést követően:

Derda Áoĺm elnłlk: További kérdés, észľevétel hiányában megköszöni a ĺészvételt'
mindenkinek szép napot kívan és az iilést 15.44 óľakoľ bezarja.

K.m.f.

tu ŕ,.ŕ
Kelemen Viktóľia
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