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Reményi Balázs    rendszergazda 
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Haidar Norbert: Jó napot kívánok. Köszöntök mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 10 fő jelenlétével határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom Vécsei Évát jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
ha elfogadot. 
 
Vécsei Éva: Igen.  
 
Haidar Norbert:  Köszönöm, indulhat a szavazás. 
 
248/2017. (XI. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a 2017. 11. 21-ei rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Vécsei 
Évát választja. 
Határid ő: 2017. november 21. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Javaslatot teszek a mai ülés napirendjére. A kiküldöttekhez képest nincsen 
változás: 3 nyilvános napirendünk lesz, és 4 zárt ülésen tárgyalandó. Kérdezem a T. 
Bizottságot, hogy van-e esetleg ehhez, a napirendekhez kérdés. Nincsen, ha jól látom, akkor 
indulhat a szavazás, fogadjuk el a napirendi pontokat. 
 
249/2017. (XI. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a 2017. 11. 21-ei rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja 
meg: 
Nyilvános ülés: 

 

1. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 2017. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 

2. Az Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 
  Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

3. Humánerő-gazdálkodással összefüggő döntések 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

 Zárt ülés: 
4. Szociális ügyek elbírálása  

Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök  
5. Az Újbudai Idősek Háza vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
6. Garzonházi lakások fiatalok részére történő bérbeadására kiírt pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
7. Lakásügyek 

Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
Határid ő: 2017. november 21. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
1./ napirendi pont:  
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 2017. évi támogatásának elszámolása 
 
Haidar Norbert : 1./ napirendi pont: A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 2017. évi 
támogatásának elszámolása. Van-e esetleg ehhez kérdése a T. Bizottságnak.  
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Jeszenszky Sándor: Köszönöm szépen. Az az általános probléma ezekkel az 
elszámolásokkal, hogy nem sok derül ki belőle. Egy tétel van benne - itt jelenleg egy 
automata szoftver és munkaállomás-, és az összes csatolt dokumentumban is csak ez szerepel, 
hogy egy tétel. Nem nagyon derül ki, hogy mit tartalmaz. Láthatólag ez a C 8000-es 
berendezés ez gondolom, nem a berendezés maga a munkaállomás, hanem ehhez valami 
tartozék, kiegészítő lett megrendelve. Mert a berendezésnek ez az összeg ez rettentően 
alacsony. Igazából így elég nehéz így átlátni, látunk egy összeget, látunk egy ennek 
ellentételezését, egy papírt, egy számlát, de ebből igazából, hogy mi ennek a valódi tartalma, 
hogy ez kb mit fedez, vagy hogy ez az összeg nagyságrendileg hogy is van, nem nagyon lehet 
megítélni. Köszönöm. 
 
Haidar Norbert:  Igazából én is a csatolmányokat tudom szemügyre venni és ez alapján 
látszik hogy egy ilyen architect szoftver és munkaállomást finanszírozott az Önkormányzat. 
 
Győrffyné Molnár Ilona:  Ez egy olyan komoly munkaállomás, amihez komoly szoftver 
tartozik, hogy ezeket az archiválásokat meg tudják csinálni. Ennyi tájékoztatást kaptak Ők is a 
főigazgató úrtól.  
 
(Ludányi Attila megérkezik) 

 
Haidar Norbert: Az előterjesztésből olvasható, hogy ez egy laboratóriumi diagnosztikai 
eszköz, gondolom ennek az összege azért 5 M Ft,- mert ez egy speciális műszer.  
 
(Jeszenszky Sándor mikrofonon kívüli hozzászólása.) 
 

Haidar Norbert:  Nyilván én nem vagyok ilyen témákban teljesen felkészült és jártas, de ha 
gondolják, be tudom kérni, hogy pontosan ez mi, de nem hiszem, hogy ez a pénz rossz helyre 
kerül. 
 
dr. Végvári Tamás: Egy ilyen komoly labordiagnosztikai eszköz ez fehérjéket, 
gyógyszereket is ki tud mutatni, ez nem olyan, amire minden laboratóriumi vizsgálati eszköz 
képes, ez 10 MFt-os nagyságrendben mérhető. Ez nem a teljes eszköz semmi esetre sem, még 
használtan se, ez egy ahhoz szükséges szoftveres rendszert jelent az elszámolás alapján, és 
munkaállomást, de nem a labordiagnosztikai automatát. 
 
Haidar Norbert:  Van-e esetleg ehhez kérdés. Nincsen. A vitát megnyitom, lezárom. Indulhat 
a szavazás. 
 
250/2017. (XI. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház számára laboratóriumi 
diagnosztikai eszköz beszerzésére nyújtott önkormányzati támogatás cél szerinti felhasználását 
5.000.000.-Ft összegben - igazolja. 
Határid ő: 2017. november 30. 
Felelős: Haidar Norbert elnök 
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2./ napirendi pont:  
Az Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 
 
Haidar Norbert:  2./ napirendi pont: Az Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának 
felülvizsgálata. Megadom a szót Alpolgármester úrnak. 
 
dr. Molnár László:  Köszönöm szépen. T. Elnök Úr! T. Bizottság! A múlt hét csütörtökön a 
Szociális Kerekasztal megtárgyalta a Szolgáltatástervezési Koncepciónak az Önök elé tárt 
változatát, és egyhangú szavazással támogatásáról biztosította (a civil szervezetek, a szakmai 
szervezetek, az intézmények egyhangúlag támogatták) a Szolgáltatástervezési Koncepciót. 
Két olyan újdonság van benne, amit érdemes kiemelni mindenképpen, mind a kettő a Fejér 
Lipót úti fejlesztéshez kapcsolódik. Önmagában az, hogy ez a fejlesztés elkészül, és a 
műszaki átadás-átvétel november 30. után nagyjából meg is történik, és ezáltal a Ménesi úti 
ingatlanból a halmozottan sérült gyermekek ellátása lekerül egy lényegesen korszerűbb és erre 
lényegesen alkalmasabb ingatlanba, ez már önmagában egy óriási lépés az Önkormányzat 
szociális életében; illetve a Fejér Lipót úti ingatlanban megindul a pszichiátriai betegek 
nappali ellátásának is a feladata, amivel az Önkormányzat 27 éve adós. Így olyan ellátási 
formát tudunk pótolni, amivel az Önkormányzat 1989 óta adós. Azt gondolom, hogy járva-
kelve az az utcán nem kell bizonyítani, hogy mekkora szükség van arra, hogy ezek a 
rászorulók megkapják ezt a segítséget. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan 
Szolgáltatástervezési Koncepció, ami ezzel a két komoly fejlesztéssel kiegészülve 
mindenképpen támogatásra érdemes. Köszönöm. 
 
Haidar Norbert: Van-e ehhez esetleg kérdés. Vitát megnyitom, lezárom. Indulhat a szavazás. 
 
251/2017. (XI. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

a.) a felülvizsgált szolgáltatástervezési koncepciót a határozat melléklete szerint fogadja 
el,  
b.) 2019. december 31-ig vállalja 

ba) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését, fenntartását az Újbudai 
Szociális Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) intézményben, 

bb) a támogató szolgáltatás működtetését, fenntartását az Újbudai Szociális 
Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) intézményben, továbbá  

bc) az idősek otthona működtetését, fenntartását az Újbudai Idősek Háza (1115 
Budapest, Fraknó utca 7.) intézményben, 
c.) helyezze hatályon kívül  
az 500/2004./XI.ÖK/XII.15./, 
a 138/2007./XI.ÖK/III.23./, 
az 52/2009./XI.ÖK/III.19./, 
a 418/2011. (XI. 17.) XI.ÖK, 
a 356/2013. (XI. 21.) XI.ÖK,  
a 235/2015. (XI. 19.) XI. ÖK továbbá 
a 84/2017. (IV. 27.) XI.ÖK 
határozatokat. 
Határid ő: 2017. november 23. 
Felelős:       Haidar Norbert, elnök 
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3./ napirendi pont:  
Humánerő-gazdálkodással összefüggő döntések 
 
 
Haidar Norbert:  3./ napirendi pont: Humánerő-gazdálkodással összefüggő döntések. 
Kérdezem a T. Bizottságot, hogy van-e ehhez a napirendhez esetleg kérdés. Vitát megnyitom. 
 
Rádi Károly:  Köszönöm szépen. T. Bizottság! T. Elnök úr! Köszönöm szépen a szót. 
Dicsérni jöttem Cézárt – ritkán hangzik ez el Tőlem, de ez dicséretükre válik, hogy ezt az 
előterjesztést Önök megtették. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy két évvel ezelőtt amikor 
elkezdődött az óvodák centralizálása, akkor Jankó István az ellenzékről leszedte a 
keresztvizet, amikor jelezték, hogy nem lesz ez így jó, és pontosan az SNI-s gyerekek 
létszámának növekedése fogja ezt előidézni, hogy fejleszteni kell és nem centralizálni. Én azt 
hiszem, hogy ez egy nagyon jó döntés Önöktől, hogy ezt Önök most megteszik, viszont ez az 
előterjesztés akár Jankó István bocsánatkéréseként is aposztrofálható lehetne, mert ezzel most 
két év után bebizonyosodik, hogy nem jó az a rendszer, ami ezt az óvoda centralizálást 
előidézte.  
 
dr. Molnár László:  Köszönöm szépen. Nem fogok Jankó István úr helyett bokszolni Önnel, 
ezt majd megbeszélik Önök egymás között. A Köznevelési Bizottság megtárgyalta az ide 
vonatkozó részt. Azzal nem fogunk egyet érteni Rádi képviselő úrral abban, hogy szerintünk 
ez egy szükséges és jó lépés volt, és pont azért kellett annak idején ezt a lépést megtenni, 
hogy ezeket a típusú szakmai fejlesztéseket meg tudjuk tenni. Mi akkor is azt mondtuk (ugye 
akkor Önök vagy mások is a fejünkhöz vágták, hogy spórolás miatt kívánjuk ezt a 
centralizációt megvalósítani), hogy nem kívánunk megspórolni, nem kívánunk kivenni az 
óvodai rendszerből, sőt azt szeretnénk, hogy az SNI-s ellátás (mivel tudtuk jól, hogy a számok 
alapján nagyob terhet fog jelenteni mind az óvodai, mind az iskolai, mind a bölcsődei ellátó 
rendszerünkre is), ezért gondoltuk azt, hogy az ahhoz szükséges forrásokat az 
Önkormányzatnak meg kell tudnia teremteni, és akkor is azt mondtuk, hogy mindaz, ami ott 
esetlegesen megtakarításként jelentkezne, azt mindenképpen ilyen típusú fejlesztésekbe 
kívánja az Önkormányzat visszafordítani. Köszönöm szépen.  
 
Haidar Norbert:  Vitát lezárom. 4 határozati javaslat van, kérdezem, hogy tudunk-e 
csomagban szavazni. Igen, köszönöm, indulhat a szavazás. 
 
252/2017. (XI. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

a) 2018. január 1-től az Egyesített Bölcsődei Intézmények részére 1 álláshelyszám-
emelést biztosítson. 
Az álláshely betöltéséhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 
biztosítsa. 
Kérje fel a Polgármestert a feladat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határid ő: 2017. november 23. 
Felelős:       Haidar Norbert, elnök 
b)  2018. január 1-től az Újbudai Idősek Háza részére 1 álláshelyszám-emelést 
biztosítson. 
Az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében biztosítsa. 
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Kérje fel a Polgármestert a feladat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határid ő: 2017. november 23. 
Felelős:          Haidar Norbert, elnök 
c)  2018. január 1-től az Újbudai Humán Szolgáltató Központ részére 2 álláshelyszám-
emelést biztosítson. 
Az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 
biztosítsa. 
Kérje fel a Polgármestert a feladat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határid ő: 2017. november 23. 
Felelős:          Haidar Norbert, elnök 
d)  2018. január 1-től az Újbudai Szociális Szolgálat engedélyezett létszámából 11,5 
álláshelyet vonjon el. 
Kérje fel a Polgármestert a feladat végrehajtásával összefüggő intézkedések megtételére. 
Határid ő: 2017. november 23. 
Felelős:          Haidar Norbert, elnök 
 
 
Haidar Norbert:  Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2017. november 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vécsei Éva     Haidar Norbert  
     jegyzőkönyv hitelesítő      elnök 


