
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. augusztus 31. 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:  Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza 

Mikó Imre 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:  Bereczki Miklós képviselő 

Seres Béla 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 5 fővel határozatképes.  
 

 

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

Bereczki Miklós képviselő, valamint Seres Béla bizottsági tag jelezte távolmaradását. 

Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy sürgősségi indítvány érkezett. 

 

Dr. Staudt Csaba: Jelzi, hogy nem kapta meg a sürgősségi indítványt. Érdeklődik, hogy mikor 

került továbbításra? 
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Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: Augusztus 29-én, hétfőn került elektronikus úton 

megküldésre. 

 

Tüskés Józsefné: Felkéri a hivatal résztvevőit, hogy amennyiben lehetséges, biztosítsanak Dr. 

Staudt Csaba képviselő részére papír alapú előterjesztést. 

 
 A sürgősségi indítvány papír alapon átadásra került Dr. Staudt Csaba képviselő részére. 

 
Tüskés Józsefné: Javasolja a „Javaslat a 1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. telephelyen 

működtetett felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan az Anima Medical Betéti Társasággal 

megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására tartós helyettesítés miatt” c. sürgősségi 

indítvány napirendre történő felvételét és sürgősséggel, első napirendi pontként történő 

megtárgyalását. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

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

Egészségügyi Bizottságának 119/2022. (VIII.31.) határozata a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2022. augusztus 31-ei ülésén tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a 1237 Budapest, Sósmocsár 

u. 1-3. telephelyen működtetett felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan az Anima Medical 

Betéti Társasággal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására tartós helyettesítés miatt” 

c. sürgősségi indítványt a 2022. augusztus 31. napján tartott ülésének napirendjébe felveszi és 

sürgősséggel első napirendi pontként tárgyalja. 
 

 

Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a napirendi pontok alábbiak szerint történő elfogadását: 
 

1. Javaslat a 1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. telephelyen működtetett felnőtt háziorvosi 

körzetre vonatkozóan az Anima Medical Betéti Társasággal megkötött feladat-ellátási 

szerződés módosítására tartós helyettesítés miatt 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 

Intézményével (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Egyebek 

 
A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

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

Egészségügyi Bizottságának 120/2022. (VIII.31.) határozata a 2022. augusztus 31-ei ülés 

napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2022. augusztus 31-ei ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

1. Javaslat a 1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. telephelyen működtetett felnőtt háziorvosi 

körzetre vonatkozóan az Anima Medical Betéti Társasággal megkötött feladat-ellátási 

szerződés módosítására tartós helyettesítés miatt 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 

Intézményével (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont     

Javaslat a 1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. telephelyen működtetett felnőtt háziorvosi 

körzetre vonatkozóan az Anima Medical Betéti Társasággal megkötött feladat-ellátási 

szerződés módosítására tartós helyettesítés miatt 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Felkéri az előterjesztés készítőjét, hogy szóbeli kiegészítésként tájékoztassa a 

bizottságot az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kovácsné Demény Ildikó: Az újtelepi háziorvosi praxisból Szabó Nikolett doktornő szülési 

szabadságra ment. Tartós helyettesítésére Dr. Simon - Vomberg Roland László rezidens 

háziorvos jelöltet kérte fel, akinek a kinevezését egyik hivatalos szervvel sem sikerült 

befogadtatni tekintettel arra, hogy a 28 hónapos rezidens képzését decemberben kezdte meg. A 

folyamatos betegellátás érdekében 2022. szeptember 1. napjától egy másik háziorvost kellett 

keresni. A doktornő tájékoztatta a hivatalt, hogy fenti időponttól 2022. december 31. napjáig a 

helyettesítési feladatok ellátására Dr. Laczkó András háziorvossal köt Megbízási szerződést.   

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. és 2. határozati 

javaslat elfogadását. 

 
A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében 

az alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 121/2022. (VIII.31.) határozata a 430092465 számú, 1237 

Budapest, Sósmocsár u. 1-3. sz. alatti telephelyen található felnőtt háziorvosi körzet 

háziorvosi ellátásának helyettesítés útján történő biztosításával kapcsolatos döntéséről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy  
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I. jóváhagyja az Anima Medical Bt. és dr. Laczkó András orvos között, helyettesítési 

feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés tartalmát aszerint, hogy 2022. szeptember 

1. napjától 2022. december 31. napjáig dr. Szabó Nikolett tartós távollétében 

helyettesítését dr. Laczkó András háziorvos látja el. 

II. felkéri a Bizottság elnökét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről. 

Határidő: 2022. szeptember 1. 

Felelős: Tüskés Józsefné elnök 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 122/2022. (VIII.31.) határozata a 430092465 számú felnőtt 

háziorvosi körzet 1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. sz. alatti telephelyen található 

háziorvosi rendelő működtetésére vonatkozó, az Anima Medical Betéti Társasággal kötött 

feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos véleményéről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság kialakította az Anima Medical Betéti Társasággal kötött 

feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos véleményét, mely szerint 

I. egyetért az Anima Medical Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításával, mely szerint a felnőtt háziorvosi körzet betegeinek alapellátására az Anima 

Medical Betéti Társaság képviselője, a praxisjog tulajdonosa, dr. Szabó Nikolett 2022. 

szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig – a praxisjog tulajdonosának szülési 

szabadsága miatti tartós távollétében – dr. Laczkó Andrást bízza meg.  

II. javasolja a Polgármesternek, hogy az Anima Medical Betéti Társasággal kötött feladat-

ellátási szerződést módosító szerződést kösse meg. 

Határidő: 2022. szeptember 1. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

2. 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. 

 

 

3. Napirendi pont     

Javaslat ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 

Intézményével (7.) 

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: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., 

II. és III. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

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

Egészségügyi Bizottságának 123/2022. (VIII.31.) határozata a gyermekek átmeneti 

elhelyezését nyújtó ellátás biztosítása céljából ellátási szerződés megkötésével kapcsolatos 

döntéséről 

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

I. a gyermekek átmeneti elhelyezését nyújtó ellátás biztosítása céljából 2022. október 1. 

napjától 2027. szeptember 30. napjáig terjedő időre Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán 

Szolgáltatások Intézményével ellátási szerződést kössön. 
 

II. hatalmazza fel a Polgármestert az ellátási szerződés megkötésére, valamint szükség esetén 

a szerződés Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására.  
 

III. vállaljon előzetes kötelezettséget az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére az 

ellátási szerződésben meghatározott összeg biztosítására. 
 

 

4. Napirendi pont     

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 

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. és 3. határozati 

javaslatok elfogadását. 

 
A Bizottság 5 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 124/2022. (VIII.31.) határozata az Alsónémedi-Soroksár 

határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 56/2022.(I.12.) határozatával módosított 429/2021. (X. 12.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

Soroksár határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 56/2022. (X. 12.) határozatával módosított 429/2021. (X. 12.) 

határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 125/2022. (VIII.31.) határozata a Haraszti út - BILK-M0 

autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 57/2022. (I. 20.) határozatával módosított 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

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

BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 
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szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

57/2022. (I. 20.) határozatával módosított 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítsa. 
 

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

Egészségügyi Bizottságának 126/2022. (VIII.31.) határozata a Budapest XXIII. ker. 

185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. 

„felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntéséről szóló, az 50/2022. (I. 20.) határozatával módosított 362/2021. (IX. 14.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

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

XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. 

„felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntéséről szóló, az 50/2022. (I. 20.) határozatával, módosított 362/2021. (IX. 14.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. február 28. napjára módosítsa. 

 

 

5. Napirendi pont     

Egyebek 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Tisztelt Bizottságot, hogy a hivatal részéről a titkári teendőket a 

soron következő bizottsági üléstől kezdődően Sashegyi Klaudia fogja ellátni.    

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni a tájékoztatást és ez úton is jó munkát kíván. További kérdés, 

hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 13 óra 37 perckor bezárja. 
 

 

 

 

 

K.m.f. 
 

 
 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 
 
 

 

 

Tüskés Józsefné                                    Mikó Imre 

          elnök                                               bizottsági tag 
 
 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  
 

Szőke Szilvia 

 bizottsági titkár 


