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Bizottság tagjai közül jelen van:  
Haidar Norbert    bizottság elnöke  
Barabás Richard    a bizottság alelnöke  
Ludányi Attila     a 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 
Wendlerné dr. Pirigyi Katalin  bizottság tagja 
 
Hiányzó bizottsági tag: 
Vécsei Éva     bizottság tagja 
 
Meghívottak részéről jelen van: 
dr. Molnár László    alpolgármester 
Király Nóra     alpolgármester 
Gál Balázs     tanácsadó 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: 
Győrffyné Molnár Ilona   igazgató, Humánszolgálati Igazgatóság 
Soltész Erika     igazgató, Pénzügyi és Költségvetési Igzagatóság 
Mayer Péter      osztályvezető, Szociális és Egészségügyi o. 
Mozsár Beatrix    osztályvezető, Lakásgazdálkodási o. 
Sólyom-Lovász Edit    bizottsági titkár 
Reményi Balázs    rendszergazda 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Szepesfalvyné Magassy Márta  intézményvezető, ÚSZOSZ 
dr. Cseriné Demény Annamária  intézményvezető, ÚIH 
Juhászné Csuka Csilla   intézményvezető, ÚHSZK 
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Haidar Norbert: Mindenkit kérek, hogy jelentkezzen be. Jó napot kívánok. Üdvözlök 
mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 
10 fő jelenlétével határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom 
Jeszenszky Sándort, ha elfogadod.  
 
Jeszenszky Sándor: Igen. 
 
Haidar Norbert: Igen, köszönöm szépen, akkor indulhat a szavazás.  
 
101/2017. (V. 23.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a 2017. 05. 23-ai rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 
Jeszenszky Sándort választja. 
Határidő: 2017. május 23. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 

Haidar Norbert: A napirendek kiküldésre kerültek: 3 nyilvános napirendi pontunk lenne és 4 
zárt ülés. Kérdezem a T. Bizottságot, van-e esetleg a napirendekhez kérdés, észrevétel. Nem 
látok. Akkor fogadjuk el, indulhat a szavazás. 
 

102/2017. (V. 23.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a 2017. 05. 23-ai rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja 
meg: 
Nyilvános ülés: 
1. Újbuda Önkormányzata 2016. évi zárszámadása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
2. Az Önkormányzat 2016. évi szociális és gyermekvédelmi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
3. 2017. évi üres lakás bérbeadásának jogcím szerinti arányai 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
Zárt ülés: 
4. „Pro Medicina Újbuda” kitüntetés adományozása 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
5. Szociális ügyek elbírálása  
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök  
6. Üres és rossz műszaki állapotú lakások költségelven alapuló bérbeadására kiírt pályázat 

elbírálása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
7. Lakásügyek 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
Határidő: 2017. május 23. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
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1./ napirendi pont:  
Újbuda Önkormányzata 2016. évi zárszámadása 
 
 
Haidar Norbert: 1./ napirendi pontunk: Újbuda Önkormányzata 2016. évi zárszámadása. Itt 
van velünk Soltész Erika igazgató asszony. Kérném, hogy ismertesse a zárszámadást 
kifejezetten a szociális és egészségügyi témakört is érintve.  
 
(Barabás Richard megérkezik) 
 

Soltész Erika: Arra nem készültem. Tisztelettel köszöntöm a Bizottság minden tagját, és 
Elnök urat is. Azonban azzal igen, hogy kicsit összefoglaljam a zárszámadással kapcsolatos 
előterjesztés lényeges elemeit, azzal együtt, hogy természetesen minden eleme lényeges, 
hiszen ez egy pénzügyi beszámoló az elmúlt évről, ezért a jogszabályoknak megfelelően a 
költségvetés szerkezetének megfelelően mutatjuk be azok teljesítési adatait is, kiemelt 
előirányzatonként, intézmények bontásában stb. Ez ismert a Bizottság és a Képviselő-testület 
előtt is. Annyit azért el kell mondanom, hogy az előző évekhez képest most később hozzuk 
ezt az anyagot, bár törvényes határidőn belül. A jogszabály azt mondja, most hatályosan, hogy 
a tárgyévet megelőző év zárszámadási rendeletének hatályba lépési időpontja május 31.-ét 
meg kell hogy előzze. Ez most május 25-én, ha elfogadja a Képviselő-testület, akkor 
megtörténhet addig. Az Önkormányzatunk az elmúlt év során- hasonlóan a korábbi évekhez - 
mind a kötelező, mind a vállalt feladatait ellátta, ezeket a feladatokat 15 intézményével és 100 
%-os tulajdonú cégeivel látta el. A főösszegekkel kapcsolatosan azt kell elmondanom, hogy 
évközben a Képviselő-testület felhatalmazása alapján Polgármester úr szabad pénzeszközöket 
kötött le, betétben helyezett el. Ezeknek a teljesítési adatai a zárszámadási anyagban 
szerepelnek, miközben jogszabály szerint ennek előirányzata nem kell, hogy legyen. Éppen 
ezért a teljesítési adatok szerepelnek benne, így egy halmozódást, technikai jellegű 
halmozódást tartalmaz a zárszámadás. Érdemes inkább úgy megnézni egy korrigált teljesítési 
adatot, amiből kikorrigáltuk mi ezt a halmozódást. És érdemesebb úgy megnézni a főszámok 
alakulását, amiről azt tudom elmondani, hogy a bevételek és a kiadások módosított 
előirányzata 25,5 milliárd forint volt, a bevételi főösszegnek a korrigált teljesítési adata 22,9 
milliárd forint, kiadási főösszeg pedig 20,6 milliárd forintban teljesült. A pénzmaradvánnyal 
kapcsolatban - most már úgy hívjuk, hogy költségvetési maradvány -, el kell mondjam, hogy 
2,3 milliárd forint lett az előző évi pénzmaradványunk. Ezek nagy részét kérjük, hogy a 
Képviselő-testület hagyja jóvá, a 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetére, ez kb 
1,4 milliárd forintot tesz ki (kicsivel több, mint 1,4 milliárd forint). Még az Önkormányzat 
vagyonával kapcsolatosan szeretné elmondani azt, hogy az Önkormányzat vagyona az előző 
évhez képest 620 millió forinttal nőtt. Most 2016. december 31-én 66,4 milliárd forint az 
Önkormányzat vagyona. Lesz még egy javítás a költségvetési rendelet mellékleteiben, ezt 
sajnos mi elírtuk, illetve nem szerepel benne egy sor, a 2. sz. mellékleten az államháztartáson 
belüli megelőlegezést - amit egyébként a Kincstár bocsát rendelkezésünkre minden év elején 
a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében-, a bevételek között egy 9.3 pont fog 
szerepelni, ami államháztartáson belüli megelőlegezést fog tartalmazni, 40 millió 533 ezer 
forintos összegben. Ez a 40.533 e Ft- felhalmozási célú hitelként van hozva, ami 
természetesen nem igaz, hiszen nem vettünk fel az elmúlt évben felhalmozási célú hitelt.  
A szociális ágazatra vonatkozóan nem tudok kiemelten mondani, illetve csak azt tudom 
mondani, hogy a tételes beszámoló szintén a pénzügyi teljesítéseket a különböző sorokon 
tetten lehet érni, ha esetleg kérdés van ezzel kapcsolatosan, akkor megpróbálok rá válaszolni. 
Köszönöm szépen. 
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Haidar Norbert: Köszönöm a részletes beszámolót, kérdezem a T. Bizottságot, hogy van-e 
esetleg kérdés, vitát megnyitom, lezárom. Akkor szavazzunk, indulhat a szavazás. 
 
 
103/2017. (V. 23.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
úgy határozott, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2016. évi 
zárszámadását. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
 
2./ napirendi pont:  
Az Önkormányzat 2016. évi szociális és gyermekvédelmi beszámolója 
 
 
 
Haidar Norbert: 2./ napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi szociális és 
gyermekvédelmi beszámolója. Kérdezem a T. Bizottságot, van-e esetleg kérdés ehhez a 
napirendi ponthoz. Kérdést nem látok, vitát megnyitom. Lezárom, indulhat a szavazás. 
 
 
104/2017. (V. 23.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2016. évi szociális és 
gyermekvédelmi beszámolóját, a benne foglalt értékeléssel és megállapításokkal, a határozat 
melléklete szerint fogadja el. 
Kérje fel a Polgármestert, hogy az elfogadott dokumentumot Budapest Főváros 
Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
 
3./ napirendi pont:  
2017. évi üres lakás bérbeadásának jogcím szerinti arányai 
 
 
Haidar Norbert: 3./ napirendi pont: 2017. évi üres lakás bérbeadásának jogcím szerinti 
arányai. Van-e kérdés ehhez a napirendhez. Kérdést nem látok, vitát megnyitom, lezárom, 
indulhat a szavazás. 
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105/2017. (V. 23.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a megüresedő lakásszám figyelembe vételével a bérbeadás jogcím szerinti 
arányait az alábbi táblázat szerint elfogadja. 

 
Bérbeadás jogcíme Darab szám Megoszlás 

Bérlő kijelölési jog gyakorlása 
( HM, BM, ORFK,) 

 
6 
 

 
13,3 % 

 
Pályázat alapján történő 

bérbeadás (költségelvű lakbér 
pályázat alapján történő 

bérbeadás) 

 
12 

 
26,7 % 

 
Lakásjuttatási névjegyzék 

 
27 
 
 

 
60,0% 

 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  jegyző 
                 Haidar Norbert elnök 
 
 
Haidar Norbert: Zárt ülés következik. 
 
 
Budapest, 2017. május 23.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeszenszky Sándor     Haidar Norbert  
jegyzőkönyv hitelesítő      elnök 

 


