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Nv ílt n a pi re nd Í pontok:

t. Javaslat a Védőnői Szolgálat 2o2L. évi beszámolójának elfogadására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

2. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde álláshely bővítésére
7 8 l 2oŻ2,(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

3. Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvodában csoportlétszámok emelésére
6I/2022. (V.25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

4. Javaslat a 2022|2023. nevelési évtől kezdődően a Budakalászi Telepi ivodában az óvodai
csoportlétszámok emelésére
7 5 / 2022.(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottság

Tá rsada l mi Szolida ritás és H umán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

5. Javastat a Budakalászi Telepi Óvoda zozzlTo-PP azonosító jelű helyi pedagógiai programjának

fen nta rtói jóváhagyására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnok

6. Javaslat a Kalászi ldősek Klubja 2oŁL.évi beszámolójának, a 2022. évi munkatervének elfogadására,
valamint a 2o22.évi nyári zárvatartásának jóváhagyására

Bizottsági hatáskor

Tárgyalja: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

7. Javaslat Budakalász Város onkormányzat2o2t, évizárszámadásának elfogadására
64 / 2022.(v'25') sz' e lőterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyĺ és Gazdasági Bĺzottság

Teĺepülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Tá rsada l mi Szolida ritás és H umá n Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

8. Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek feladatellátási szerződéseinek
módosítására
7 o l 2o2Ż.(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

9. Javaslat isko!a-egészségügyi ellátás érdekében köttitt szerződések jóváhagyására

7 9 / 2022.(v .25'\ sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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10. Beszám olő a 2o2l. évben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásá ról
67 l 2022.(v'25') sz' e lőterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottság

Tá rsada lm i Szolĺda rĺtás és H umá n Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd po|gármester

11. Javaslat erdei iskola megvalósítása érdekében támogatási megállapodás jóváhagyására
69 l 2022.(v .25. ) sz' e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÍ.igyi és Gazdasági Bĺzottság

Tá rsada lmi Szolida ritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd po|gármester

Zárt ndpirendi pontok:

12. Javaslat gyógyszertámogatási ké relem e l bírá lásá ra
Bĺzottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

13. Javaslat rendkívüli eseti települési támogatás elbírálására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

Balogh Csaba e|nök kösziinti a megjelenteket. A rendes bizottsági ülést megnyĺtja. Megállapítja, hogy a

bizottság 5 fővel határozatképes.

Balogh Csaba elnök javasolja utolsó zárt napireni pontnak felvenni a ,,Javaslat a ,,dr. Milosevits Péterné-
Budakalász Közoktatásáért", a,,Budakalász Kiváló Pedagógusa" és a ,,Budakalászi Polgárok Egészségéért"
d íja k oda ítélésére" tá rgyú előterjesztést'

A Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal a napirend módosító
indítványt elfogadja.

A Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal a módosított napirendet
elfogadta, Balogh Csaba bizottságielnök a jegyzőkonyv hitelesítőjének Horváth Emese külsős bizottságitagot
bízza meg 4 igen,0 nem, 1tartózkodás szavazattal.

Módosított napÍrend:

Nvílt nopirendÍ pontok:

1. Javaslat a Védőnői Szolgálat 2o2L. évi beszámolójának elfogadására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

2. Javaslat a Budakalászi Bci]csőde álláshely bővítésére
7 8/ 2022.(v .25.) sz. előterjesztés
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Tárgyalja: PénzĹlgyi és Gazdasági Bizottság

Tá rsada lm i Szolida rĺtás és H umá n Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

3. Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Ovodában csoportlétszámok emelésére
6112022, (V.25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

4. Javaslat a 2o22l2o23. nevetési évtől kezdődően a Budakalászi Telepi ovodában az óvodai
csoportlétszámok emelésére
7 5 l 2022'{.v .25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Tá rsada lm ĺ Szolida ritás és H umá n Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

5. Javaslat a Budakalászi Telepi ivoda 2o22ĺTo-PP azonosító jelű hetyi pedagógiai programjának

fen ntartói jóvá hagyására
Bizottságĺ hatáskor

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

6. Javaslat a Kalászi !dősek Klubja 2o2í-.évi beszámolójának, a 2022, évi munkatervének elfogadására,
va la m i nt a 2o22.évi nyá ri zá rvata rtásá na k j óvá hagyásá ra

Bizottsági hatáskor

Tárgyalja: TársadalmiSzolĺdaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnok

7. Javaslat Budakalász Város onkormányzat2o2l', évi zárszámadásának elfogadására
64 l 2022'(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság

Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bĺzottság

Tá rsadalm ĺ Szolida ritás és H umá n Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

8. Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek feladate!látási szerződéseinek
módosítására
7 0/ 2022.(v .25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

9. Javaslat iskola-egészségügyi ellátás érdekében kötött szerződésekjóváhagyására
7 9 / 2022.(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: TársadalmĺSzolidarĺtásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

10. Beszámoló a 2o2Ĺ. évben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
67 / 2022'(v .25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottság

Tá rsada l mi Szolida ritás és H u má n Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

11. Javaslat erdei iskola megvalósítása érdekében támogatási megáIlapodás jóváhagyására

69 / 2o2Ż.(v .25.) sz. e lőterjesztés
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Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tá rsada lm i Szolĺda ritás és H umá n Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

zárt pontok:

12. Javaslat gyógysze rtámogatási kérelem e l bírá lására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

13. Javaslat rendkívüli eseti települési támogatás elbírálására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

14. Javaslat a,,dr. Milosevits Péterné- Budakalász Közoktatásáért", a,,Budakalász KiváIó Pedagógusa"
és a,, Budaka lászi Polgárok Egészsé géért" díja k odaítélésére
80 / 2022.(v .25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Társadaĺmĺ Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Balogh Csaba elnok

N ą pÍ re nd meqtő rąva l á so :

t. Javaslat aVédćjnői Szolgálat 2021'. évi beszámolójának elfogadására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnok

Balogh Csaba elnök: Felkérĺ Slezák Szĺlviát az előterjesztés ismertetésére.
Slezák Szilvia vezető védőnő: lsmerteti az előterjesztést. Covid helyzet mĺatt nehéz volt a szervezés. Nincsenek
küĺön helyiségeink, ahol tudnánk családokat kÜlön fogadnĺ, a család magánszférájába bejutni nehéz. Még most
is van olyan család, akinagyon megindokoltatja, hogy miért kell hozzájuk menni. Nekünk ez kötelességünk,0-
7 éves korĺg.

Balogh Csaba e]nök: Milyen problémákkal küzdenek a családok?
Slezák Szilvia vezető védőnő: MunkanélkÜliség, anyagĺ helyzet mĺatt sokan nehezebb helyzetbe kerÜltek. A
jobb módban élők is megérzik ezt a helyzetet' Akik szociálisan eddig is inogtak, most még jobban. Költözési
szándékok is megjelentek, tavasztól egyre inkább érezhető. Passzívan gondoznunk kell, akkor is ha külfoldre
költöznek. Őket fel kellene keresnÜnk akkor is ha nem ĺtthon élnek, és nincs ennek hivatalos formája.
Nagellstván alpolgármester: ĺntézmény orvosiellátás kapcsán, a kotelező oltások beadása megoldódik ősztől.
Egy orvos lesz jövő év februártól, aki ezt teljes ellásban fogja majd ellátni az intézményi orvosi ellátást.
Szűrővizsgálatokat biztosítja. Az egész országban 150 intézményi orvos van. Sok adminisztrációval is járt eddig,
amĺt a védőnők láttak el. Az önkormányzat köt vele szerződést.
Zelei Zita pénzügyi ügyintéző: Kapunk finanszírozást az oEP-től.
dr. Paulina Fernanda irodavezető: A jogszabály az iskola egészségĹigyiellátást 3-18 éves korig írja elő.
Villám Zsuzsanna intézményvezető: A Bölcsődék esetén a fenntartó döntése, hogy legyen-e orvos.
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Nagel lstván alpolgármester: Szerintem ezt a doktornővel meg tudjuk beszélnĺ, hogy mĺlyen igény van. Lelkes

fiatal anyuka, akigyermeke bölcsődeĺ beszoktatása után áll munkába.

Balogh Csaba: Ez védőnőknek könnyebbség? Mert onök is végeznek fĺzikai szűrést.

Slezák Szilvia vezető védćínőz lgen, konnyebbség, csak hogy lesz erre elegendő helység, ez nehézség. Az

iskolában nincs erre alkalmas helység.

Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: Technikai nehézségek voltak, eszkoz hĺány?

Slezák Szilvla vezető védőnő: Eszkozhiány sosem volt. Nem volt rendszergazda, és a gépeink akadozva

működtek. De most jól működik, van rendszergazda.

Nagel tstván a!polgármester: Amit most beadtunk pályázatot az egészségház bővítés re, az avédőnők területét

ĺs érintenĺfogja. Kötelező része volt a pályázatnak, hogy minden védőnőnek új számítógépe |egyen. Ha sikeres

lesz, akkor, lesznek még eszköz beszerzések.

Slezák Szilvi vezető védőnő: A helyiség fontosabb lenne.

Balogh Csaba elntik: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Továbbĺ hozzászólás' kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnłjk szavazásra bocsátja a határozatĺ javaslatot

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

36/2022. (V.23.) TSZHB határozat:

Budakalász Város onkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága a Képviselő-testület
által átruházott hatáskörben a Védőnői Szolgálat 2021'. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság el nöke

2. Javaslat a Budakalászi Biilcsőde álláshely bővítésére
7 8 / 2022'(v'25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: Pénzĺ.igyi és Gazdasági Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Balogh Csaba elnök: Felkérĺ Vĺllám Zsuzsannát az előterjesztés ismertetésére'

Villám Zsuzsanna intézményvezető: lsmerteti az előterjesztést. 2 telephelyen működik a bolcsőde. EgyedÜl

vagyok fÜggetlen munkakörben. Heti 2 napot vagyok az egyĺk helyen, 3 napot váltásban. Ha probléma Van,

akkor ez nehézség, kevés ĺdőt tudok mĺndegyik helyen eltölteni. Sok adminisztrátori feĺadat Van, a gondozási

díj bevezetésével, pénzÜgyi feladatok, intézkedések. A 2 helyettesem gyakorlatban dolgozik, nem tudnak

ellátni vezetői feladatot. Hetĺ szinten új feladatok jelennek meg élethelyzetek, jövedelmi helyzetek

változásával kapcsolatban. A vezetői szakami munka, az értékelésben vannak hiányosságok, minőségfejlesztés,

ellenőrzésben, melyekben szeretnénk szintet lépni. Az eddigi vezetői feladatokat megosztva az egyik

helyettesemmel szeretném a fejlődést szolgálni. Akit szeretnék, akár belülről pályázik, akár kívtilről, fregoli

kisgyermek nevelő munkát látna el fél ĺdőben. Ha kisgyermeknevelő hiányzik, akkor azt tudja helyettesítenĺ.

Bevezették a kötelező helyettesítési pótĺékot. Ha az egyik kisgyermeknevelő hiányzik, akkor a másiknak

kötelezően helyettesítési pótlékot kell fizetni. ltt tudnánk spórolni, ha fregoli nevelőként előáll. Aug. L5-től

6/19



?

szeretném ezt a független státuszt. olyan jelentkezzen, akik annyira elhĺvatott a szakmában, hogy végig tudja
vinni a csoportját, és legyen ĺdeje megismerni az intézményt, ha kívÜlről jön. Novemberig számoltuk az

illetményt, mert a decemberĺ bér januárban kerül kifizetésre, és a 2023-as évet fogja terhelni.
Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: Jó terv. A feladatok eloszlanak. Hibalehetőségeket ki lehet
zárni. Kell, hogy legyen helyettes.

Villám Zsuzsanna !ntézményvezetőz Mĺnden nap minden intézményben lenne vezető.

t7: o-kor megérkezett Tolonics lstván bizottsági tag. így a bizottsági tagok szám a 6 főre emelkedik.

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászólás' kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnłik szavazásra bocsátja a határozatĺ javaslatot

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

37l2o22. íV.23.) TszHB határozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbĺ határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete a Budakalászi Bölcsőde álláshelyein ek számátŻo22.
augusztus 1-5. napjától 23,5-rőI 24,5-re emeli, egy (teljes munkaĺdőben foglalkoztatott) kisgyermeknevelői
álláshely biztosításával. Az intézmény álláshely bővítéséhez szükséges 2022.évi pénzügyi fedezet (személyi
juttatások és munkaadói járulékok) osszegét - bruttó 1'.81'4.64I Ft összeget - az onkormányzat 2022' évi
költségvetéséről szóló helyi rendeletében az Önkormányzat általános működési tartaléka terhére biztosítja,
amelynek összegét pótelőirányzatként a költségvetés módosításakor a Bölcsőde személyi juttatásainak
előĺrá nyzatá ba n átvezeti'
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

3. Javaslat a Budakalászi Nyitnikék ivodában csoportlétszámok emelésére
61'/ 2022' (V'25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Balogh Csaba elnök: Felkéri Grünvald Tímeát'

Grünva]d Tímea intézményvezető: lntézményközi egyeztetés az előterjesztés benyújtása után történt. Akĺk a
jelentkezési lapot beadták, sĺkerült minden gyermeknek többé-kevésbé helyet találnĺ. 25 fős csoportokkal
fogunk indulni, de fel kell készülni, ha többlet létszám lesz, illetve, ha valamelyik gyermek a tanév során SNl-s

státusz miatt többlet létszámot kap. Fontos, hogy meg legyen a mozgástér.

Balogh Csaba elnök: 20% reális puffer?

Grünvald Tímea intézményvezető: Ez a maxĺmum, ennél többre nem lehet saját hatáskörben emelni. Most
kereken 25 f(jre feltöltÜnk minden csoportot.
Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottságitag: Személyifeltételek rendben vannak?
Grünvald Tímea intézményvezető: Jelenleg van óvodapedagógus hiányunk. Van ígéretem, és szeptembertől
úgy tűnĺk nem lesz óvodapedagógus hiányunk. Jelenleg két nyugdíjas kolléga dolgozik megbízási díjjal, akik
még vállaltak még egy évet. Egy kolléganő készül nyugdíjba, de a felmentési idő után, ha szükséges, akkor
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vállalnĺ tud vĺsszafoglalkoztatást. Van egy pályakezdőnk is. Van egy budakalászi család, ahol anyuka most tér

vissza GYES-ről.

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászólás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

38/2022. (V.23.) TSZHB határozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képvĺselő Testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakaĺász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a nemzeti köznevelésről szőló 201'1'. évi CXC. törvény

25.s. (7) bekezdésében foglaltak alapján a 2022/Ż023' nevelési évre 202Ż. szeptember 1. napjától a

Budakalászi Nyitnikék Óvodában meghatározott maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-kal történő túllépését

engedélyezi. Ez a rendelkezés az Óvoda Pomázi útĺ székhelyén a Sijnĺ, a Pĺllangó és a Katica csoportot, illetve a

Szalonka utcai Tagintézményben mind a hat csoportot érinti. Az engedélyezett csoportlétszám emelés az

intézmény alapító okiratában meghatározott maximális befogadólétszámot nem haladja meg.

Határidő: azonnaI
Felelős: bizottság elnöke

4. Javaslat a 2022ĺ2023. nevelési évtőt kezdődően a Budakalászi Telepi Óvodában az óvodai
csoportlétszámok emelésére
7 5 / 2022.(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzi.igyĺ és Gazdasági Bizottság

Társada lmi Szolĺda ritás és H umá n Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Balogh Csaba elnök: Felkérĺ Márkus Mónikát az előterjesztési ismertetésére.

Márkus Mónika intézményvezető: Hasonló a helyzet. Két kĺscsoport induljelenleg, 50 helyre 56 kisgyerek van

felvéve. A 8 csoportban 223-an leszünk, meghaladja a megengedett 200 főt.

Lontalné Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: A védőnői szolgálatbóljonnek olyan vĺsszajelzések, hogy a

gyermekszám hosszú-hosszú ideig feltöltés alatt lesznek' Születnek a gyerekek.

Márkus Mónika intézményvezető: Bízunk az új óvoda megnyitásában. A törvény előírja a 2 nm gyerekenként.

A legnagyobb csoportszoba 48 nm.

Németh Erika külsős bizottsági tag: Nincs óvónő hiány?

Márkus Mónika intézményvezető: A 8 csoportóljelenleg 3-an hiányoznak. Egy óvónő fog vĺsszatérni GYES-ről.

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

További hozzászolás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba e|niik szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bĺzottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
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39 l 2022. (V .23.| T SZHB határ ozatz

Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága elfogadásra javasolja a
Képvĺselő Testületnek az alábbi határozatĺ javaslatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a nemzeti köznevelésről szólo 2011. évi CXC. törvény
25.s. (7) bekezdésében foglaltak alapján a 2022/2023. nevelési évre 2022. szeptember 1. napjától a

Budakalászi Telepi ovodában meghatározott maximális csoportlétszám (25 fő) Zo%-kal történő túllépését
engedélyezi mind a nyolc csoportban' Az engedélyezett csoportlétszám emelés az intézmény alapító
okĺratában meghatározott maxĺmális befogadó létszámot nem haladja meg.

Határidő: azonnal
Fele!ős: bizottság elnöke

5. Javaslat a Budakalászi Telepi óvoda 2o22ĺTo-PP azonosító jelű helyi pedagógiai programjának
fenntartói jóváhagyására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

Balogh Csaba eIniik: Felkéri Márkus Mónikát az előterjesztés ismertetésére.
Márkus Mónika intézményvezető: lsmerteti az előterjesztést' Jogszabályi változás, kötelező felülvĺzsgálat
történt. Szakmaiságot megőrizve, de a szÜlői igényeket figyelembe véve ennek megfelelően alakítottuk a
programot.

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem érkezett' Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot

A Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

4012022. (y.23.) TszHB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Üsyek Bizottsága a Képviselő-testÜlet
által átruházott hatáskörben eljárva, a Budakalászi Telepi Óvoda (Budakalász, Mályva utca L.) \OLŻ/T}-PP
azonosító jelű Tevékenységkozpontú helyi pedagógiai programját 2022. szeptember 1-jei hatályba lépéssel
jóváhagyja. Ezzel egyide jűleg az ]-997-ben megalkotott és 201"8. évĺg többször módosított Helyĺ Pedagógiai
programját a2021'/2022. nevelésĺév végén Żo22. augusztus 3].. napján hatályon kívĹil helyezĺ.

Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

6. Javaslat a Kalászi ldősek Klubja 2o2Ĺ,évi beszámo!ójának, a 2022. év|munkatervének elfogadására,
valamint a 2o22.évi nyári zárvatartásának jóváhagyására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: TársadalmiSzolidarĺtásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

Balogh Csaba elnök: Felkéri Nagy Mártát az előterjesztés ismertetésére
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Nagy Márta intézményvezető: lsmerteti az előterjesztést. Használt sÜtőolaj gyűjtőedény kihelyezésre kerlilt

az intézmény udvarára. Kezdĺk ismerni, használni. Máj 3-től tojással dobálják az intézményt. Jeleztem a

rendészeknek, akik sajnos gyakorĺ járásukkal sem tudták megfékezni. Veszélyes, büdos. Jegyző úrnakjeleztem

a problémát, és az volt a javaslat, hogy biztonságĺ kamerát kell felhelyezni. 2 telefont elloptak, egy dolgozó

személyes ĺratait, és bankkártyát, besurranó tolvajvolt. Figyelni kellene a területet.

dr. Deák Ferenc jegyző: Vagyonvédelmi kamerát kellfelhelyeznĺtöbb okból is.

Nagy Márta intézményvezető'' Személyi hiány van. Egy házi segítségnyújtói állás augusztusban megürült, szept

1-től hĺrdetjük. Akadályozza a munkát. Folyamatosan hĺrdetjük minden csatornán. Ez a házi segítségnyújtás

vonzata is lesz, nem tudunk eleget tenni a személyi feltételeknek. Önismereti tréningre kaptunk javaslatot.

Több ellátottnál mentális problémák jelentek meg a Covid miatt, nehezebben mozdulnak ki. Felolvasni jár

hozzánk Marosvölgyi Judit, felvételt készĺtett engedélyt kérve a klubtagoktól. Saját könyvét jött bemutatni

Horváth Erzsébet. Nagy örömmel fogadtuk.

A parkolás jegyző úr kozbenjárására rendeződött kibővítésre került a 10 m parkolási zóna j.5 m-esre.

Rendeződött a helyzet, nincsenek viták' Volt egy klubtag, aki rosszul lett, és a háziorvosi szolgálattal jó| el

tudtuk látni, az ĺntézmény dicséretet kapott. Egy délután alatt ellátták' Készítettem a házi segítségnyújtókról

egy mátrixát. Ebből az látszik, hogy mennyire merítik ki a gondozási órájukat. Létszámhiánnyal kiJzdĺ.ink, és

látnom kellett, hogyha a klubban gond van, be tudnak-e segíteni. 1'-2 órájuk maradt szabad, így be tudnak

segítenĺ, az látszik a mátrĺxból.

Balogh Csaba elnök: Aki megsértilt, meddig marad betegállományban?

Nagy Márta intézményvezető;3 hetet mondtak neki, de a keze nagyon súlyosan megsérĺ'ilt, és attól fĹigg

hogyan tud emelni.

Horváth Emese külsős bizottsági tag: 8 órára van hirdetve, nem lenne jobb 2 db 4 órás? A településen sokan

vannak gyerekekkel, lehet könnyebb lenne 4 órásra meghirdetni.

Lontalné Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: Vagy 6 órás?

Nagy Márta intézményvezető; Nincsenek jelentkezők. A fizetéssel van a baj. Nem vonzó a bér. Nincsenek

mellékesek' Nem volt lehetőség módosítani.

Balogh Csaba elnök: Az alapító okirat módosítása emĺatt nem lenne célszerű?

Nagy Márta intézményvezető: Mindenképp el kell rajta gondolkodni' Nekem sincs helyettesem.

Németh Erika külsős bizottsági tag: Hány fő jár a klubba?

Nagy Márta intézményvezető:2Ifő jár be a klubba, 20-an ebédelnek ott' Kiszállított étel napĺ 70-77 db,4-en

viszik el az ételt. A klubban cisszesen 3-an dolgozunk, és 2 személy van házi segítségnyújtásban, 5-en vagyunk

összesen.

Németh Erika külsős bizottsági tag: Besurranás volt a lopás?

Nagy Márta intézményvezető: lgen.

Németh Erika külsős bizottsági tag: Akkor ez azt jelenti, hogy nap közben nyitva van az ajtó.

Lontainé Hegymegi Erzsébet kĹilsős bizottsági tag: Tűzvédelmĺleg nem is lehet zárva az ajtó.

Balogh Csaba elnök: A kamera megoldás lehet'

Németh Erika külsős bizottsági tag: Nyitásérzékelőt kell felhelyezni, ez megoldás lehet'

Nagel !stván alpolgármester: A térfĺgyelő kamera felszerelés lehetőségét megvizsgáljuk.

Balogh Csaba eInök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászolás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat
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A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattat az

alábbi határozatot hozta:

41' l 2022. (Y .23.| T SZHB határ ozat:
Budakalász Város onkormányzatának Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága a Képviselő-testĹjlet
átruházott hatáskorében eljárva a Kalászi ldősek Klubja 2o2L. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

A Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

42 l 2022. (v .23.| TszHB határ ozat
Budakalász Város onkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a Képvĺselő-testÍ.llet
átruházott hatáskörében eljárva a Kalászi ldősek Klubja 2022. évi munkatervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

A TársadalmiSzolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás szavazatta! az

alábbi határozatot hozta:

43 l 2022. (V .23.l T SZHB határ ozatz

Budakalász Város onkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület
átruházott hatáskörében eljárva a Kalászildősek Klubja 2022.évinyárizárvatartását ŻO22. június19.ésŻo22.
jÚlius 3. napja között határozza meg. A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartás ĺdejéről
az érintetteket a jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa'
Határidő: azonnal
FeIelős: bĺzottság elnoke, intézményvezető

7, Javaslat Budakalász Város önkormányzat2o2L, évi zárszámadásának etfogadására
64/ 2022.(v .25. ) sz. e liJ l"eĺjesztés

Tárgyalja: Pénzügyĺ és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Társadalmi SzoIidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Balogh Csaba elnök: Felkéri ZeleiZitát az előterjesztés ismertetésére'
Zelei Zita pénzügyi ügyintéző: Könyvvĺzsgáló elfogadta, PGB is támogatta a rendelet tervezet elfogadását.
Törvényĺ előírás.

Nagel lstván alpolgármester: ldei évtől nagyobb pontosságú adatból dolgozott a hivatal. Az ĺdeĺ éves
zárszámadásba n csa k ke re kítés, po ntosítás tö rtén ik'

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászolás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a rendeletalkotásĺ
javaslatot.
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A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

44 l 2022. (Y .23.| T SZHB határ ozat:

Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

A Képvĺselő-testület megalkotja az önkormá nyzat2021-. évi zárszámadásáról szóló rendeletét.

Budakalász Város onkormányzata Képviselő-testületének ...ĺ2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az onkormányzat 202L. évi zárszámadásáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében,azállamháztartásról szóló20tt. évi CXCV' törVény 23.5. (1) bekezdésében meghatározott
jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzat 2021". évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

Az onkormányzat bevételei és kiadásai, az önkormányzat köItségvetésének 2021,. évi teljesítése
főösszegei

1.S
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 202t. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:
a) 2.833.798 e Ft költségvetésibevétellel
b) 1.393.307 ettelőzőévi maradványfelhasználással
c) 481.055 e Ft egyéb finanszírozási bevétellel
d) 3.409.905 e Ft költségvetési kiadással
e) 488'173 e Ft finanszírozási kiadással

Í) 810.082 ett202!' évi költségvetési maradvánnyal hagyjajóvá.
2.S

A Képviselő-testÜlet az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatásifeladatok szerinti bontásban
e rendelet 1' melléklete szerint hagyja jóvá.

3.S
(1)A Képviselő-testület a költségvetésiszervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és azon be|ül kötelező
fe|adatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza
meg az alábbiak szerint:
a) A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
b) A Telepi ovoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint,
c) A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint,
d) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint,
e) A Kalászi ldősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testÜlet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)A Képviselő-testület a költségvetésiszervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait 8. melléklet Szerint

hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegből az önkormányzatok működési
támogatásait és közhatalmi bevételeit a 9. melléklet Szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre átadott
pénzeszközeit jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet Szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá'
(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2021'. év felújításait és beruházásait a 12 és a 13. számú mellékletek szerint határozza meg.

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai
4.0

(1) A Képviselő-testÜlet a pályázattal megvalósuló projektjei bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15' melléklet szerint hagyja jóvá.
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(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)A Képviselő-testület a többéves kihatássaljáró hitelektörlesztéseit és fejlesztésikiadásait évenkéntiütemezésben a
17. melléklet szerint hagyja jóvá.

A2o2L. évimaradvány
s.s

A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát a 18. melléklete Szerint fogadja el, az intézmények
202t. évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 19. melléklete tartalmazza.

6.S
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá'
(2) A2021' évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a zt. melléklet mutatja be.

7.S
Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló Budakalász Város onkormányzat Képviselő-
testü letének 16 / 20t9 (V.30. ) ön kormá nyzati rendelete.

8.5
Hatályát veszti az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásźlról szóló t2/2o21'. (V.18.) önkormányzati rendelete.

s.s
Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Dr. Göbl Richárd Dr. Deák Ferenc
polgármester jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

8. Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek feladatellátás! szerződéseinek
módosítására
7 o l 2022.(v .25') sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmiSzolidarĺtásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Rĺchárd polgármester

Nagel lstván alpolgármester: A feladatellátási szerződéskben korábban nem azonos feltételek Voltak rögzítve
az orvosi praxisokhoz kapcsolódóan mind a helység használatot illetően, mind pedig a szíirővizsgálatokat
illetően. EgységesítjÜk a feltételeket, támogatási rendszert tettĺJk bele, ami biztosítja, ha az orvosok eszközt,
vagy fogyóeszközt vásáro|nak, akkor van egy 250 e Ft-os éves keret erejéig elszámolhatják, ami nem az ő
költségük lesz. Minden orvossal egyeztettünk erről.
Horvát Emese külsős bizottsági tag: Behívó rendszer?
Nage! lstván alpolgármester: Ez nem számolható el a pályázat keretében' Volt egy praxĺs, amit nem töltöttek,
be, és az volt az egységes behívó rendszer akadálya, hogy nem egységes orvosi programot használtak az

orvosok. Máj 1-től töltotték be a hĺányzó praxist. Minden orvos ugyanazt a programot használja, ezzel a

technĺkaĺ akadály ugyan elhárult, de az ĺdei költségvetésben nem biztos, hogy belefér. Jövőre megpróbáljuk
beletenni.

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

További hozzászólás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

A Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbĺ határozatot hozta:

45l2022- íV_23.lTszHB határozat:
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Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő TestÜletnek az alábbi határozatĺ javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete a Kisráczmed Egészségügyi Kft. (székhelye: 2000

Szentendre, Mikszáth Kálmán u' 6., cégjegyzékszám.: 13-09-129399) képviseletében Kis Balázsné dr. Rácz

Katalin orvossal Budakalász Város közigazgatási terĹ]letén lévő 4. számú háziorvosi körzet egészségügyi

alapellátására kotött feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalm azza a polgármestert annak

aláírására'

Határidő: azonnal

Felelős: bĺzottság elnoke

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

46 / 2022. (V .23.| T SĹHB határ ozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbi határozatĺ javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képvĺselő-testülete az Aqua Medicamentosa Prima Kft. (székhelye:

2014 Csobánka, Ady Endre u. 5L., cégjegyzékszám.: 1'3-09-181'1'29) képviseletében dr. Pető lstván orvossal
Budakalász Város közigazgatási területén lévő 2. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötott
feladatellátásiszerződés módosítását jóváhagyja és feIhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnoke

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, O nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

47l2022. (V.23.) TszHB határozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbi határozatĺ javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képvĺselő-testülete az Lepusmed Kft. (székhelye: 1"034 Budapest, Szőlő

u. 35. Z.em.5., cégjegyzékszám.: 01-09-354883) képviseletében dr. Tóth-Domán Judit orvossal Budakalász

Város közigazgatási terÜletén lévő 1. számú háziorvosi körzet egészségÜgyi alapellátására kötött feladatellátásĺ
szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalm azza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

48 l 2o22. (Y .23.| T SZHB határ ozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő TestÜĺetnek az alábbĺ határozati javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĹjlete a Piliscsabai Egészségügyi Kft. (székhelye: 1039
Budapest, Czetz János u. 59., cégjegyzékszám.: 0]"-09-908533) képviseletében dr. Hoffer Gábor orvossal
Budakalász Város közigazgatási területén lévő 3. számú háziorvosĺ körzet egészségügyi alapellátására2021'.
május 2. napján kelt feladatellátási szerződés megkötését tudomásul veszĺ.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
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A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

49 I 2022. (V .23.1 T SZHB hattu ozatl
Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testtjletnek az a lá bbi hatá rozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAL-med Kft. (székhelye: L038 Budapest, Temes
u. ].1. l. ép. fszt.4., cégjegyzékszám.:0]--09-323245) képviseletében dr. Dalloul Hĺcham orvossal Budakalász
Város kozigazgatási területén lévő 1. számú házi gyermekorvosi körzet egészségtigyĺ alapellátására kötött
feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláirására'
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbĺ határozatot hozta:

50/2022. (V.23.) TSZHB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő Testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete a Mediolen Kft. (székhelye: 20LL Budakalász,
Klisovác u.56la', cégjegyzékszám.: 13-09-187753| képviseletében dr. Tordas Dánielorvossal BudakalászVáros
közigazgatásĺ területén lévő 2. számú házi gyermekorvosi körzet egészségÜgyi alapellátására kotött
feladatellátásĺszerződés módosítását jóVáhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására'
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnoke

A Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

5 L l 2o22. (Y .23.| T SäHB határ ozat:

Buclakalász Város Önkormányzat Társaclalmi Szoliclaritás és Htlmán Ügyek Bizottsága elfogaclásra javasolja a
Képvĺselő Testi.]letnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képvĺselő-testülete a DrVeszeli és SzékeIy Kft. (székhelye: 1032
bUdapest, Solymár u. 8' 6.em.31'., cégjegyzékszám.: 01-09-325193) képviseletében dr. Veszeli Dóra orvossal
Budakalász Város közigazgatási terĹjletén lévő I' számú Vegyes fogorvosĺ körzet egészségügyi alapellátására
kotott feladatellátási szerződés módosítását jóVáhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására'
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

A Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

52 l zo22. (v .23.| TszHB határ ozat 2

Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képvĺselő Testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ibudal Fogászat Kft. (székhelye: 2000 Szentendre,
Vörösgyűrű sétány I', cégjegyzékszám.:].3-09-149688) képviseletében dr. Rénes Nóra orvossal Budakalász
Város közĺgazgatási területén lévő 2. számú Vegyes fogorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötött
feladatellátásiszerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

9. Javaslat iskola-egészségügyi ellátás érdekében kötött szerződésekjóváhagyására
7 9 /2022.(v .25') sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmĺSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
E|őterjesztő: Dr. Gobl Rĺchárd polgármester

Balogh Csaba elnök: Felkérĺ dr. Paulina Fernandát az előterjesztés ismertetésére

Dr. Paulina Fernanda irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászôlás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat

A Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

53 l 2022. (v .23.| T szHB határ ozat'|

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szoĺidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete az iskola-egészségÜgyi feladatok ellátása érdekében
hozzájárul ahhoz, hogy a 2o21"l2o22' őszifélévre a TĄoEM EgészségĹigyĺés Szolgáltató Bt. képvĺseletében dr.

Tomka Judit háziorvossal az Önkormányzat megbízási szerződést kösson. A Képviselő-testí.jlet felhatalmazza
dr. Göbl Rĺchárd polgármestert, hogy a megbízásĺ szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

54l2022. (V.23.) TszHB határozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbĺ határozati javaslatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2023. február 15. napjától
történő ĺskola-egészségÜgyĺ feladatok ellátása érdekében dr. Gál-Muntyán Ágnes orvos, csecsemő-és
gyermekgyógyász szakorvossal az Önkormányzat egészségÜgyĺ szolgálati előszerződést kossön. A Képviselő-

testÜlet felhatalmazza dr. Göbl Richárd polgármestert, hogy az előszerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság eInöke

10. Beszám olő a 2o2l. évben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
67 / 2o2Ż'(v .25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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Balogh Csaba elniik: Felkérĺ dr. Paulina Fernanda irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Paulina Fernanda irodavezető: lsmereti az előterjesztést, jogszabályi kötelezettség mĺnden évben. Szől az

ĺntézmények tájékoztatőjárol, és a tervekről ĺs kell beszélnĺ' Kitérünk a szociális rendelet módosítására ĺs. Lesz

helyĺ esélyegyenlőségĺ program felülvizsgálat is. Ezt ebben az évben meg kell kezdeni. Városvezetés fontos
területe a gyermekvédelem. Egyre intenzívebb a beköltözés, és egyre több gyermekről kell gondoskodni.

Balogh Csaba elnök: Mikor készül ela Neve|ésitanácsadó?

dr. Deák Ferenc jegyző: Hamarosan befejeződnek a felújítási munkálatok' Szeptembertől remélhetőleg
átvehető, a tankerületteI egyeztetni kell még a költozés kapcsán.

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Továbbĺ hozzászolás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

55/2022. (V.23.) TszHB határozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képvĺselő Testtiletnek az alábbi határozatĺ javaslatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testülete a település 2O2].. évben végzett gyermekjóléti és
gyerm e kvéde l m i fe ladata i na k e l látás ár ól szőló beszá mo lót e lfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

11. Javaslat erdei iskola megvalósítása érdekében támogatási megállapodás jóváhagyására
69 / 2022.(v .25.) sz. e l őte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Flőterjesztő: Dr, Gobl Richárcl polgármester

Balogh Csaba elnök: lsmerteti az előterjesztést.
dr. Paulina Fernanda irodavezető: Az alapítványokkal kötünk szerződést, mert egyesével nem támogathatóak
a gyerekek, a szociálĺs rendeletÜnkben ĺlyen támogatási forma nincs. Ahhoz, hogy az ĺskolának közvetlenül
nyújtsunk ilyen támogatást, akkor a tankerÜlettel kellett volna a szerződést megkötni' 2o2o, 202l-ben
elmaradt az erdei iskola, de 2019-ben is alapítványon keresztült történt meg a támogatás. Az alapítvány adja

oda a rászorultaknak. A Patakpart lskolának még nincs alapítványa , ezért nincsenek most benne.

Horváth Emese külsős bizottságitag: A két suliban eltérő összegek jöttek ki.

dr. Paullna Fernanda irodavezető: Nem egységes, attól függ hova mennek kirándulnĺ' Család szerĺnt
differenciálták az összeget. Kérelmet adtak be, ők határozták meg az összeget.

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászolás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
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A Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

56 l 2022. (Y .23.| T SZHB határ ozat':

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő Testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képvĺselő-testÜlete úgy dönt, hogy a Szentistvántelepi lskoláért
Alapítványt (székhely: 2011 Budakalász, Martinovics u. 9., adószá m: 1"9179313-1--!3, elnök: dr. Szilágyi lstván)

az erdei iskola megvalósítása érdekében 392.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítĺ. Az

önkormányzat a támogatáshoz szÜkséges fedezetet a2022' évi költségvetésből, a költségvetési rendelet ]-5.

számú mellékletében szereplő, működési célú támogatások terhére bĺztosítja. Támogatott a támogatás
felhasználásáról koteles beszámolót és elszámolást benyújtani a támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelően. A Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására'
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

A Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

57l2022. (V.23.) TszHB határozat:

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága elfogadásra javasolja a

Képviselő TestÜletnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képvĺselő_testÜlete úgy dont, hogy a Kalászi lskoláért Alapítványt
(székhely: 2011 Budakalász, Budai út54., adószám: I9t79loo-1--]-3, elnök: Suhajdáné Lengyel Réka) az erdei

iskola megvalósítása érdekében 173'000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. Az önkormányzat a

támogatáshoz szÜkséges fedezetet a 2022. évi költségvetésből, a koltségvetésĺ rendelet 15. számú

mellékletében szereplő, műkodési célú támogatások terhére biztosítja. Támogatott a támogatás

felhasználásáró| koteles beszámolót és elszámolást benyújtanĺ a támogatási szerződésben foglaltaknak

megfelelően. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására'

Határidő: azonnal
Felelős: bizĺ_lttság elĺlĺ'lke

Balogh Csaba elnök: Nyílt napirendi pontoknak vége. A bizottság zárt ülésen folytatja a munkát.
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