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Remenyik Ildikó, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Az ülést megnyitotta, és megállapította, hogy a
bizottság hat fővel határozatképes. Tölcsér Borbála képviselő asszony nem tud részt venni az ülésen.
Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Zsitnyákjános Bálint bizottsági tagot.
Jelzi, hogy a mai ülésen már működni fognak a kamerák; ez egy próbafelvétel lesz. Kézfeltartással
fognak szavazni, de előkészülnek a következő bizottsági ülésre, amin már valószínűleg az ülésrend is
meg fog változni, menni fog a hangrögzítés is, illetve gépi szavazás lesz.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
1 /2022. (1.11.) NQKSB határozata
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága a 2022. január 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A Szociális kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és
gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

A 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal all. számú felnőtt
háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

Egyebek
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Zárt ülésen:
1.

Lakbértámogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

1. A Szociális kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és
gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Remenyik Ildikó, elnök: ismerteti, hogy a kártyák keretében nyújtott élelmiszer- és gyógyszervásárlási
támogatás a rászorulóknak 15.000 Ft, illetve 6.000 Ft. Jelenleg az önkormányzatnak együttműködési
megállapodása van négy élelmiszerüzlettel és nyolc gyógyszertárral. Egyúttal jelzi, hogy folyamatban
van az egyeztetés az ALDI-val és a SPAR-ral is.
Timár Gyula, képviselő: nem érti, hogy miért kell január 1-ig visszamenőlegesen megkötni a szerződést.
Egyrészt ez szabálytalan, másrészt ha január 13-án lesz elfogadva, akkor január 13-ig bezárólag - mivel
jelenleg nincs szerződés ezekkel a volt partnerekkel - egyik sem fogadhatott el ilyen kártyát a kerületi
lakosoktól. Viszont senkit nem ér kár, mert ha január 14-től életbe lép a szerződés, akkor a januári
összegeta lakosok le tudjákvésárolnijanuár31-ig az illető partnereknél. Egyébként visszamenőlegesen
ez teljesen szabálytalan.
dr. Bartos Diána Petra, jogi referens: visszamenőleges hatállyal a szerződés megköthető, amennyiben
mindkét fél azt elfogadja, tehát mind az önkormányzat, mind az a szerződő partner, akivel a szerződés
megkötésre kerül. Ennek a jogi célja pontosan az, hogy amennyiben esetlegesen már elfogadták
bármelyik vásárlótól a Szociális kártyát vagy az Egészségkártyát, akkor a szociális támogatás biztosítása
folyamatosan fennálljon, tehát utólagosan ebből ne keletkezzen semmilyen fennakadás.
Timár Gyula, képviselő: eddig nem fogadhatták el, mivel nincs szerződés velük. Egyébként
háromszereplős az ügy, mert a harmadik szereplő a kerületi lakosság, tehát ilyen formában
visszamenőlegesen a két fél nem dönthet. Eddig nem fogadhatták el, tehát kár nem éri a partnereket,
a lakosságot, mert eddig nem használhatták elvileg. Január 14-étől - ha akkor aláírásra kerül a szerződés
-, jogszerűen használhatják a lakosok a kártyákat, és akkor nem követ el sem a bizottság, sem a testület
ilyen szabálytalanságot.
Láng Andrea, önkormányzati és esélyegyenlőségi referens: a szerződött partnerek, vagyis a szociális
boltok és a gyógyszertárak értesítése megtörtént, tudnak róla, pl. a budavári CBA is, akikjelezték, hogy
elfogadják. Itt van egy úgynevezett folyamatosság, és ahogy dr. Bartos Diána kolléganője is mondta, ez
nem jogellenes.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: 2022. január 11. van, tehát senkit nem ért meglepetésként, hogy
december 31-ével vége lett a 2021. évnek. Decemberben ülésezett a testület és a bizottság is; a
bizottság talán kétszer is. Kérdezi, hogy miért nem tudott az önkormányzat azzal kalkulálni, hogy
lesznek december 31-én lejáró szerződések, és hogy ezeket esetleg már decemberben meg lehetett
volna hosszabbítani, és nem január 11 -én kellene azon gondolkozni, hogy van egy szerződés, ami lejárt
és meg kellene hosszabbítani. Ez egy nagyon fontos téma; a kerületi rászorulók számára nyújtott
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élelmiszertámogatás és az ezt biztosító szerződések az egyik legfontosabb témája ennek a
bizottságnak. Kérdése, miért nem lehet úgy szervezni a hivatal a munkáját, hogy ezek a szerződések ne
járjanak le, és ne utólag kelljen kapkodni, hogy január 1. bekövetkezett. Nem rágódva a múlton, hanem
előre nézve 2023-ra, mivel 2022-ben is nyilván lejárnak december 31-én ezek a szerződések, ha lehet,
akkor majd decemberben tárgyalja az ügyet a bizottság, ne pedig januárban.
Remenyik Ildikó, elnök: egyetért képviselő úr észrevételével. Ami fontos, és ami elhangzott, hogy a
folyamatosság biztosítva volt, de amennyiben ez nem így lenne, arra mindenképpen figyelni fognak,
hogy decemberben tárgyalja majd a 2023. évi szerződés hosszabbításokat a bizottság.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: a CBA jelezte, hogy folyamatosan elfogadták a kártyákat, de
kérdése, hogy érte-e esetleg emiatt a kerületi lakosokat hátrány, hogy valahol nem fogadták el
valakinek.
Remenyik Ildikó, elnök: nem volt ilyen visszajelzés.
Gulis Gergely, bizottsági tag: kevesellte az elfogadóhelyek számát. Elnök asszony említette, hogy
tárgyalások folynak más boltokkal is. Ezzel együtt szeretne egy olyan módosítást kezdeményezni, hogy
kérjék fel a polgármester asszonyt, hogy kezdeményezzen bővítést az elfogadóhelyek listájára.
Remenyik Ildikó, elnök: jegyző asszony folyamatosan tárgyal az ügyben, és szeretnék bővíteni az üzletek
számát.
Szincsák István, irodavezető: ismerteti, hogy egy teljesen új konstrukcióban gondolkoznak, és idén fog
kiderülni, hogy ez mennyire lesz járható út. A tavalyi évben többször tárgyaltak az Edenred
Magyarország Kft-vel, és az élelmiszertámogatást teljesen új alapokra szeretnék helyezni, és teljesen
más formában szeretnék biztosítani. Annak az eszközével már bármelyik boltban fel tudják majd
használni ezt a támogatást. Az Edenred Kft. 2022. áprilisra ígérte, hogy megpróbál egy konstrukciót
kialakítani az önkormányzat részére. Elég sok pénzbe kerül ennek a rendszernek a kidolgozása. Több
önkormányzat biztosít ilyen formában élelmiszertámogatást, de ezt a fajta kezdeményezést még az I.
kerületi önkormányzat kezdte el, és nekikjól meg kell fontolni, hogy megéri-e bevezetni. Az elképzelés
és a terv mindenféleképpen egy olyan élelmiszerkártya biztosítása, amit bármilyen üzletben, Tescoban, ALDI-ban, Lidl-ben fel lehet használni, mert ez bankkártya alapú lenne, és a tervezet
tulajdonképpen bármelyik üzletben fel tudja használni az a rászoruló, aki a támogatásban részesül.
Amikor ez aktuális lesz, akkor úgyis találkozni fog a témával a bizottság illetve a képviselő testület. Az
Edenred Kft. idén áprilisra ígérte, hogy kidolgoz egy olyan rendszert, ami talán elfogadható lesz.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: elmondta, hogy kicsit meglepődött. Nem azért, mert vannak ilyen
előremutató tervek, hanem azért, mert a bizottsághoz elég későn jutnak el ezek az információk. Ha jól
tudja, akkor vannak olyan bizottságok, például Varga Dániel képviselő úr bizottsága, ahol már a terv
szintjén bekerülnek az újítási szándékok, és a bizottság tud egyfajta irányt is mutatni a hivatal számára,
hogy miként véleményezi azt, merre kellene a tárgyalásoknak esetleg elmozdulni. Ez egy olyan
volumenű újításnak hangzik pár szó alapján, amit most hallott, hogy nagyon örülne annak, ha még a
véglegesítés előtt ez a bizottság elé véleményezésre bekerülne - akár már a következő hónapban is.
Hajói értelmezi, a jelenlegi rendszernek egy jelentős átstrukturálása valósulna meg, és a bizottságnak
ezt már az ötletelés szintjén is véleményeznie kellene. Azt kéri elnök asszonytól, hogy ha lesznek ilyen
témák a jövőben, azok kerüljenek be a bizottság elé, és a bizottságnak legyen lehetősége már az
ötletelés szintjén beszállni ezekbe.

4

Remenyik Ildikó, elnök: kérdezi Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrtól, hogy már abban az esetben is
kéri-e az előterjesztést, amikor pl. fejlesztik az üzletek számát. Illetve kérdezi képviselő úrtól, hogy Varga
Dániel képviselő úr bizottságával kapcsolatban mi volt a megjegyzése.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elé bejönnek
már olyan projektek is, amik még csak gondolkozás szintjén merülnek fel, a bizottság pedig már a
legelejétől véleményezni tudja a folyamatokat. Itt most nem arról van szó, hogy bővülni fog a boltok
listája, hanem ahogy hallotta, teljesen át fog alakulni az egész rendszer. Ha van egy rendszerszintű
átalakítás, akkor véleménye szerint abba a bizottság az elejétől kezdve legyen bevonva, mert hogy a
bizottság egyik feladata az, hogy az ilyeneket véleményezze már a legelejétől, és ne pedig csak
döntéshozói szinten, mert ha csak döntéshozói szinten akarják véleményezni, akkor lényegében nem
csinál többet a bizottság, mint a képviselő-testület, miszerint a végén hoz egy döntést. Akkor így kissé
relevanciáját veszíti a bizottság. Nagyon szeretné és örülne annak, ha ilyen reformok bizottság elé
kerülnének, tudnának róla konstruktívan beszélgetni, ötletelni, és dolgozhatna a bizottság ilyen
ügyekben, hiszen ahogy hallották, egy elég jelentős átalakításról van szó.
Remenyik Ildikó, elnök: egyeztetni fog az előterjesztővel is.
Szincsák István, irodavezető: jelezte, még nem biztos, hogy megvalósul, ez csak egy terv, mert az
önkoimányzat eddig csak kétszer találkozott a céggel. Lehet, hogy nem lesz belőle semmi, mert lehet,
hogy nem fogják tudni úgy kidolgozni, hogy a cégnek gazdaságos legyen, de természetesen ha van rá
igény, akkor a későbbiek folyamán tudnak ilyenekről tárgyalni a bizottsággal. Ez a kérdés még relatíve
gyerekcipőben jár, és még a jövő zenéje, hogy egyáltalán járható út lesz-e. Ha járható út lesz, akkor
nyilván be tudják vonni a bizottságot és tudnak együttműködni a végleges konstrukció kidolgozásában.
De ez még tényleg a jövő kérdése. 2020 óta, amióta itt dolgozik, folyamatosan lakossági panasz érkezett
az üzletekkel kapcsolatosan; alapvetően az árak vonatkozásában, és folyamatosan megjelent az igény,
hogy esetleg vonjanak be több üzletet. Ebben a konstrukcióban nem lehetett több üzletet bevonni.
Személyesen, telefonon egyeztetette SPAR-ral, akiknek Bécsben van a központja, és jelenleg egy külön
terminál működtetésével működik náluk az élelmiszertámogatás elfogadása, így ezt például a SPAR és
több üzlet sem tudta vállalni. Tavaly ősszel indult el egy ilyen kezdeményezés és történt meg az első
találkozó, tehát még nagyon gyerekcipőben van. A jövőben, ha bármilyen jellegű információ van,
tájékoztatják a bizottságot, és akkor tudnak együtt ötletelni.
Remenyik Ildikó, elnök: képviselő úr az összes bizottság meghívóját megkapja. Javasolja, hogy amikor
van olyan előterjesztés, ami esetében átfedés van ezzel a bizottsággal, akkor bármelyik bizottságon
részt vehet.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: amit példaként felhozott, az a bizottság működésére vonatkozott;
nem konkrét előterjesztésről volt szó, ami korábban vagy most beérkezett, hanem arról, hogy
támogatná azt, ha az ilyen projektekbe minél korábban be tudnának kapcsolódni, mert az elgondolás
nem rossz, de látni kell, hogy hogyan is nézne ki ez a gyakorlatban. Örülne, ha ezek a projektek a
bizottság elé kerülnének. Azért hozta fel példaként Varga képviselő úr bizottságát, mert ott a roller
kérdés volt olyan, amit már az elejétől kezdve a bizottság véleményezésével építettek fel.
Gulis Gergely, bizottsági tag: támogatni tudja Gulyás képviselő úr hozzászólását. Továbbá elnök asszony
említette a SPAR-t, ezért kérdezi, hogy az ALDI-val, Lidl-vel is ugyanaz-e a probléma, vagy velük nem
történt meg még a kapcsolatfelvétel.
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Szincsák István, irodavezető: most nem emlékszik, hogy melyik bolttal vette fel a kapcsolatot, de ők nem
tudtak ebben közreműködni. Utána kereste meg az önkormányzatot teljesen véletlenül, nem egy ilyen
konstrukcióval, hanem ajándékutalvány kapcsán az Edenred Kft., utánanéztek, és azt követően történt
meg a kapcsolatfelvétel. Utána már nem kerestek meg több üzletet, mivel nem magyarországi
székhelyű cégekről, üzletláncokról van szó, és pl. a SPAR azt mondta, hogy ott minden az ő pénztárukon
keresztül kell, hogy menjen. Az élelmiszertámogatás nem pénzbeli támogatás. Nem csak most, hanem
eddig, amióta van ez a típusú támogatás, természetben nyújtott támogatásként működik. Van egy
plasztik kártya, amin szerepel egy név és egy szám, és erre elméletben van feltöltve a támogatási
összeg, tehát a kártyabirtokosok kézzel fogható forintot nem kapnak. A konstrukció 6-7 éve működik,
és azért kötöttek ezekkel az üzletekkel szerződést, hogy ott tudják felhasználni a 2020. áprilisig 10.000
Ft, azóta 15.000 Ft havi összeget egy meghatározott termékkörre vonatkozóan. Az ügyfelek ezt
forintban nem kapják meg, ezért egy külön terminál működik a célra - mint a gyógyszertáraknál a
gyógyszertámogatás esetében. Ezt a multinacionális cégek nem tudják kivitelezni, mert náluk minden
pénzmozgásnak az ő pénztárgépükön kell keresztülmennie. Éppen ezért már nem vette fel más
multinacionális céggel a kapcsolatot, mert bizonyára hasonló konstrukcióval működnek.
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a Szociális kártya
keretében nyújtott élelmiszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
szóló, előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2/2022. fi. 11.) NQKSB határozata
a Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszervásárlés tárgyában kötendő együttműködési
megállapodás megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Szociális
kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és gyógyszervásárlás
tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötése" tárgyú előterjesztésben
szereplő 1. határozati javaslatot.

Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a Budavári
Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési
megállapodás megkötéséről szóló, előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
3/2022. fi. 11 ú NQKSB határozata
a Budavári Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszervásárlás tárgyában
együttműködési megállapodás megkötéséről

kötendő

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Szociális
kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlés és gyógyszervásárlás
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tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötése" tárgyú előterjesztésben
szereplő 2. határozati javaslatot.

2. A 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Remenyik Ildikó, elnök: az egészségügyi prevenciós program keretében szeretnék folytatni a kerületi
lakók támogatását a védőoltások költségeinek átvállalásával. Az elmúlt évhez képest kikerült a
támogatásból a 13. évet betöltött fiúk oltása humán papillomavirus ellen, mivel az a nemzeti
oltóprogram részévé vált. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is támogatni szeretnék a lakosságot a
rotavirus okozta fertőzés, a pneumococcus okozta tüdőgyulladás, a kullancs által okozott
agyvelőgyulladás és a meningococcus okozta meningitis elleni védőoltások felvételében. A védőoltások
beszerzésére és leszállítására az elmúlt évekhez hasonlóan a Pharmaroad Kft-vel szeretnének
szerződést kötni.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
4/2022. (1.11.) NQKSB határozata
'
a 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés, valamint az egészségügyi
szolgáltatókkal történő együttműködési megállapodás megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A 2022. évi
védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés megkötése" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

3. Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt
háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Remenyik Ildikó, elnök: 2013 óta dr. Kárpáti Évával volt feladat-ellátási szerződésük, aki megkereste az
önkormányzatot és jelezte, hogy praxisjogát értékesíteni szeretné Dr. Lukács Péter Imre részére. Dr.
Lukács Péter Imre orvosi diplomáját 1983-ban, a Semmelweis Egyetemen szerezte, majd radiológiából,
belgyógyászatból és kardiológiából szakvizsgázott. Dolgozott a Honvédkórházban, jelenleg a Szent
István Kórházban és a Budai Egészségközpontban dolgozik kardiológusként.
Timár Gyula, bizottsági tag: az előszerződés 3. pontjában számára nem érthető a megfogalmazás.
Eszerint mivel nem rendelkezik a szakorvos háziorvosi vizsgával, ideiglenesen folytathat ilyen munkát,
de a szakorvosi vizsga megszerzéséig, legfeljebb öt évig. Ez azt jelenti, hogy ha előbb szerzi meg a
szakorvosi vizsgát, például 3 év alatt, akkor a 3-5 év között nem végezhet ilyen jellegű munkát. A
továbbiakban úgy szól a mondat, hogy az orvos 5 éven belül vállalja a háziorvosi vizsga letételét. Ez a
megfogalmazás azt jelenti, hogy az ötödik év 365. napján vállalja. Nem tudja, mennyi a vizsga
letételének a kifutása, és az alatt az időszak alatt mi történik. Véleménye szerint ezt a pontot át kell
fogalmazni. A 6. pont arról szól, hogy akkor írható alá március 31 -ig a rendes szerződés, ha az említett
3. pontban lévő feltételek teljesülnek. Kérdezi, hogy milyen feltételnek kell teljesülnie. Továbbá all.
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pontban az előszerződést már szerződésként nevesíti.
Remenyik Ildikó, elnök: kéri a megfogalmazás pontosítását. Tehát a 3. pont szerint három szakvizsgával
rendelkező orvos háziorvosi munkát vállalhat azzal a kötelezettséggel, hogy a következő 5 évben fog
háziorvosi szakvizsgát tenni.
Szincsák István, irodavezető: 5 éven belül teljesíti és megszerzi a szakképzettséget. Nem úgy van, hogy
öt éven belül neki kezd, hanem hogy a feltételeket teljesíti, a háziorvosok számára szükséges
szakképesítést megszerzi 5 éven belül. Tehát nem az 5. év utolsó napján kezdi meg a képzést, hanem
5 éven belül megszerzi. Ebben a pontban ez van.
Timár Gyula, bizottsági tag: de nem úgy szól, mert úgy van a megfogalmazás, hogy 5 éven belül vállalja.
Szincsák István, irodavezető: vállalja, ami azt jelenti, hogy a vizsgát letette, az a képesítés
megszerzésének feltétele.
Timár Gyula, bizottsági tag: tehát 5 éven belül vállalja.
Szincsák István, irodavezető: igen, hogy megszerzi.
Timár Gyula, bizottsági tag: és megszerezheti 6 éven belül is.
Szincsák István, irodavezető: az, hogy 5 éven belül megszerzi, azt jelenti, hogy neki 5 éven belül kezében
kell, hogy legyen a végzettséget igazoló okirata. 5 éven belül vállalja a jogszabályban foglaltak
teljesítését, az abban előírt szakképesítést megszerzi. Tehát ezt neki 5 éven belül meg kell szereznie,
ami azt jelenti, hogy a szakorvosi vizsgát igazoló okirat a kezében kell, hogy legyen.
Timár Gyula, bizottsági tag: ez nem azt jelenti.
Szincsák István, irodavezető: de ez azt jelenti.
Remenyik Ildikó, elnök: a 3. pontban pillanatnyilag ázván, hogy három szakvizsgával lehet háziorvos Dr.
Lukács Imre Péter, és az öt éves időintervallumban meg kell szereznie a szakvizsgát. Ahogy az előző
orvosnő esetében is az előterjesztésben hivatkoztak rá, meg lett kötve a szerződés, mint háziorvossal,
és 5 év leteltével automatikusan hosszabbodik a szerződés, amikorra a háziorvosi szakvizsgája is
rendben van. Tehát ebben az időintervallumban meg kell szereznie. Kérdezi, hogy hol nincs rendben a
fogalmazás, mit a javaslat erre.
Timár Gyula, bizottsági tag: az biztosan nem jó, hogy a szakvizsga letételéig, de legfeljebb 5 évig, mert
ez azt jelenti, hogy ha előbb szerzi meg a szakvizsgát, akkor csak odáig gyakorolhatja a háziorvosi
praxist.
Remenyik Ildikó, elnök: nem, hanem ez azt jelenti, hogy 5 éven belül köteles megszerezni a szakosodást.
Kéri, hogy segítsen megfogalmazni helyesen.
Timár Gyula, bizottsági tag: az biztos, hogy nem kell bele, hogy a háziorvosi szakképesítés
megszerzéséig, de legfeljebb 5 évig. Ha előbb megszerzi, akkor már teljesen mindegy, mert a következő
mondat utal rá, hogy 5 éven belül meg kell szereznie. Biztos, hogy nem úgy kell írni, hogy a szakorvos
5 éven belül vállalja a feltételek teljesítését, hanem a szakorvos vállalja, hogy 5 éven belül teljesíti ezeket
a feltételek.
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Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: érti, hogy Timár képviselőtársa mit szeretne mondani.
Mondatlogikai értelmezés, hogy 5 éven belül vállal valamit valaki, vagy pedig vállalja, hogy 5 éven belül
megszerez valamit.
Remenyik Ildikó, elnök: kéri Timár Gyula képviselő úrtól a javaslatot, hogy hogyan legyen átfogalmazva.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: az a javaslata a képviselőtársának, hogy nem 5 éven belül vállalja,
hanem vállalja, hogy 5 éven belül megszerzi, tehát a szórendiségben kell módosítani, és ezt be is
terjesztené a bizottság elé. Ne úgy legyen fogalmazva, hogy 5 éven belül vállalja, hanem vállalja, hogy 5
éven belül megszerzi a szakképesítést.
Timár Gyula, bizottsági tag: még említette korábban a 6. pontot és a 11. pontot, amelyek véleménye
szerint javításra szorulnak.
Remenyik Ildikó, elnök: ismerteti, hogy Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr módosító indítványának
következményeként a 6. és a 11. pont is javításra kerül.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel Gulyás Gergely Kristóf bizottsági tag
módosító indítványát, mely szerint a határozat mellékletének 3. pontja úgy módosuljon, hogy „...a
Szakorvos, hogy 5 éven belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak feltételeket teljesíti, a háziorvosi
feladatok ellátásához szükséges, előírt szakképesítést."
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
5/2022. fi. 11.1 NQKSB határozata
Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Dr. Lukács Imre
Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt házion/osi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a határozat mellékletének 3. pontja az alábbiak
szerint módosuljon: „„...a Szakorvos, hogy 5 éven belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak
feltételeket teljesíti, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, előírt szakképesítést."

Remenyik Ildikó, elnök: szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a
módosító indítványban szereplő kiegészítéssel együtt.
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A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
6/2022. fi. 11 ü NQKSB határozata
Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Dr. Lukács Imre
Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt háziorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az 5/2022. (I. 11.) NOKSB határozatban elfogadott módosítással.

4. Egyebek
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: ha már felmerült, hogy bizonyos reform várható a Szociális kártya
terén, kérdezi, hogy van-e más egyéb olyan téma szociális téren, amiben szintén várható strukturális
reform.
Szincsák István, irodavezető: egyelőre nem tud róla. A korábban említett reform az, amit
mindenféleképpen szeretnének megvalósítani, mert a lakosság érdekeit ez szolgálná a legjobban, mert
ebben a konstrukcióban már pénzbeli támogatást kapnának a lakosok. A rendelet szerint
határozathozatalkor döntik el, hogy valaki pénzben, vagy utalvány formájában kapja a támogatást. A
családok egy nagy részét már jól ismerik, és akinél esetleg fennáll annak a veszélye, hogy nem biztos,
hogy arra költi, akkorábban az esetben utalvány formájában biztosítják a támogatást, mert utalványon
sem alkoholt, sem kávét, semmilyen ilyen terméket nem fog tudni vásárolni a támogatásban részesített
személy. A széleskörű felhasználhatóságot szerették volna biztosítani, egyelőre ez a terv, de
természetesen tájékoztatni fogják a bizottságot.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: tehát ha jól értelmezi, akkor az utalványos rendszerben
boltbővítés nélkül is elérhető lenne az, hogy természetbeni juttatásként, és nem pénzbeli juttatásként
tudjanak élni a kerületi rászorulók ezzel az élelmiszertámogatással. Kérdezi, hogy akkor feltétlen
szükséges-e kidolgozni még egy bankkártyaszerű fizetési rendszert, vagy pedig megfelelő-e az
utalványos rendszer.
Szincsák István, irodavezető: alapvetően azért gondolták, hogy lesz pénzbeli juttatás is, mert akkor lehet
bővíteni a termékkört, például tisztítószert is lehet rajta vásárolni. Most alapvető élelmiszerek
vásárlását teszi lehetővé a rendelet, de akkor egy kicsit lehetne tovább bővíteni a termékkört, amit a
rászoruló családoknak lehetne biztosítani ennek keretén belül. Ha a terv megvalósul, akkor a jelenlegi
kártyás rendszer, teljesen megszüntetésre kerülne. Azt az utalványt, amit az Edenred Kft. készítene el,
ugyan azokban az üzletekben tudnák felhasználni, ahol a kártyát is fel lehet használni. De mivel az
utalvány, kötött, és nagyon sok termékre nem lehet felhasználni. Úgy gondolja, hogy szélesebb körű
lehetőséget biztosítana a lakosoknak, hogyha bankkártyás alapú pénzbeli támogatást kapnék meg,
mert akkor nagyobb segítséget tudna nyújtani az önkormányzat a lakosok számára.
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További észrevétel, hozzászólás nem lévén az alelnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest 2021. január 25.

Zsitnyákjános Bálint
bizottsági tag
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