
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület  

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

2022. július 13. napján 13 óra 30 perc kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében  

megtartott rendes nyílt üléséről  

 

 

Az ülésen megjelentek 

- képviselők:    Tüskés Józsefné elnök 

Dr. Staudt Csaba 

Sebők Máté Zoltán 

 

- Nem képviselő bizottsági tagok:  Seres Béla 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:  Bereczki Miklós képviselő 

Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza bizottsági tag 

Mikó Imre bizottsági tag 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző, osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

 

 

Meghívott:      Gelei József Dr. Nádor Ödön EÜI int. vezető-helyettes 

 

 

Az ülést vezette:    

Tüskés Józsefné, a bizottság elnöke. 
 

 

Utalás az ülés határozatképességére: 

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes.  
 

 

Tüskés Józsefné: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 

Bereczki Miklós képviselő, valamint Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza és Mikó Imre 

bizottsági tag jelezte távolmaradását. Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 

vonatkozásában van-e a bizottság tagjainak kiegészíteni valója, javaslata? Kiegészítés, javaslat 

hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok meghívó szerint történő elfogadását: 
 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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2. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet elfogadására 

(4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

5. Egyebek 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 103/2022. (VII.13.) határozata a 2022. július 13-ai ülés 

napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2022. július 13-ai ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet elfogadására 

(4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

5. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről készült 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

2. Napirendi pont     

Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet elfogadására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  
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dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezését, egyidejűleg új rendelet megalkotását. 

 
A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 104/2022. (VII.13.) határozata a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, 

egyidejűleg új rendelet elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezését, egyidejűleg új rendelet megalkotását. 

 

 

3. Napirendi pont     

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy felteheti-e egyben a határozati javaslatok 

elfogadását? 
 

A bizottság tagjai egyhangúlag igennel válaszolnak. 
 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8., 9., 10., 11., 12. és 13. határozati javaslatok elfogadását. 

 
A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 105/2022. (VII.13.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 138/2022. (III. 17.) és a 194/2022. (V. 12.) 

határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 

Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 138/2022.(III.17.) és a 

194/2022.(V.12.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. szeptember 30. napjára módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 106/2022. (VII.13.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), 20/2021. (I. 19.), 451/2021. (X. 12.) 

és 52/2022.(I. 20.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a GOH csomópont 

felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott - 20/2021. (I. 19.), továbbá a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 451/2021.(X. 12.) és 

52/2022. (I. 20.) határozataival módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 107/2022. (VII.13.) határozata a járóbeteg szakellátás 

óraszám átcsoportosítása és új szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti 

kérelem benyújtásáról szóló 100/2022. (II. 17.) határozata módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a járóbeteg 

szakellátás óraszám átcsoportosítása és új szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti 

kérelem benyújtásáról szóló 100/2022. (II. 17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint 

módosítsa:  

„II. elfogadja az EBP támogatásból beszerzett eszközök működtetésére és új szakmák 

létesítésére 28 óra/ hét többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtását a 

Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 

az alábbiak szerint: 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Sebészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Röntgen diagnosztika szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal 

• Mammográfia szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal” 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 108/2022. (VII.13.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos, a 275/2017. (VI. 06.), 10/2019. (I. 22.), 42/2020. (I. 21.), 144/2020. (III. 10.) 

határozataival valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 24/2021. (I. 19.) határozatával módosított 80/2015. (II. 17.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184097 hrsz.-ú 

ingatlannal kapcsolatos, a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.), 42/2020. (I. 21.) valamint 

144/2020. (III. 10.) határozataival, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva meghozott - 24/2021. (I. 19.) határozatával módosított 80/2015. (II. 17.) 

határozata végrehajtási határidejét 2023. február 28. napjára módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 109/2022. (VII.13.) határozata a Budapest XXIII. 185876 

helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található 

épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési 

terv) döntéséről szóló, a 55/2020. (I. 21.) határozattal, valamint Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 28/2021. (I. 19.) határozatával 

módosított 308/2019. (VII. 02.) határozata módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest 

XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található 

épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) 

döntéséről szóló, az 55/2020. (I.21.) határozatával, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva meghozott - 28/2021. (I. 19.) határozatával módosított   

308/2019. (VII. 02.) határozatának végrehajtási határidejét az ingatlanon fennálló közös 

tulajdon megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás jogerős befejezését követő 30. napra 

módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 110/2022. (VII.13.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről 

szóló, a 575/2021. (XII. 07.) határozattal módosított 195/2021. (V.11.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének      

575/2021. (XII. 07.) határozatával módosított 195/2021. (V.11.) határozata végrehajtási 

határidejét 2023. február 28. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 111/2022. (VII.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a            

448/2021. (X. 12.) és 48/2022. (I. 20.) határozatokkal módosított 298/2021. (VII. 06.) 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest 

XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. 

szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a          

448/2021. (X. 12.) és 48/2022. (I. 20.) határozatokkal módosított 298/2021. (VII. 06.) 

határozatát helyezze hatályon kívül.  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 112/2022. (VII.13.) határozata a 187293 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntésről szóló, a 96/2022. (II. 17.) határozattal módosított 523/2021. (XI. 09.) 

határozata hatályon kívül helyezéséről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 187293 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan 
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megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló, a 96/2022. (II. 17.) határozattal módosított 

523/2021. (XI. 09.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 113/2022. (VII.13.) határozata ingatlanban fennálló osztatlan 

közös tulajdon megszüntetése érdekében polgári peres eljárás megindításáról szóló 

65/2022. (I. 20.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ingatlanban 

fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében polgári peres eljárás megindításáról 

szóló 65/2022. (I. 20.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára 

módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 114/2022. (VII.13.) határozata a 1239 Budapest, Vecsés út 75. 

- Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 93/2022.(II. 17.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 1239 

Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 

93/2022.(II.17.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. november 30. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 115/2022. (VII.13.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház Alapító Okiratának módosításáról szóló 236/2022. (VI.16.) határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Táncsics 

Mihály Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról szóló 236/2022. (VI.16.) határozatát 

helyezze hatályon kívül. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 116/2022. (VII.13.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház Alapító Okiratának módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a jelen határozat 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá a Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító 

okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú mellékletét képező 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

II. kérje fel a Polgármestert, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának 

Módosító okiratát írja alá. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a Módosító okiratot és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés 

érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 117/2022. (VII.13.) határozata a 241/2022. (VI. 16.) határozat 

módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a          

241/2022. (VI. 16.) határozatában a „2022. július 14-ei” szövegrészt a „2022. október 13-ai” 

szövegre módosítsa. 
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4. Napirendi pont     

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni a jogszabályváltozásokról készült tájékoztatót. 
 

 

5. Napirendi pont     

Egyebek 

 

Tüskés Józsefné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Mikó Imre bizottsági tag távolléte miatt a mai 

ülésről készült jegyzőkönyvet nem tudja aláírni. A jegyzőkönyv aláírására ideiglenes aláírót 

szükséges választani. Felkéri Sebők Máté Zoltán bizottsági tagot, hogy vállalja a jegyzőkönyv 

aláírását. 

 

Sebők Máté Zoltán: A mai ülés jegyzőkönyvének aláírását vállalja. 

 

Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság a 2022. július 13-ai üléséről készült jegyzőkönyv második aláírójának Sebők Máté 

Zoltán bizottsági tagot választja. 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 118/2022. (VII.13.) határozata a 2022. július 13-ai üléséről 

készült jegyzőkönyv aláírójáról 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. július 13-ai üléséről készült jegyzőkönyv 

második aláírójának Sebők Máté Zoltán bizottsági tagot választja. 

 

 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 13 

óra 34 perckor bezárja. 
 

 

 

 

K.m.f. 
 

 
 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 
 

 

 

 

Tüskés Józsefné                             Sebők Máté Zoltán 

          elnök                                               bizottsági tag 
 
 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  
 

Szőke Szilvia 

 bizottsági titkár 


