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Haidar Norbert: Jó napot kívánok. Köszöntök mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi 
Bizottság rendes ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 10 fő jelenlétével határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom Heizler Norbertet jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. Vállalod-e. 
 
Heizler Norbert:  Igen.  
 
Haidar Norbert:  Köszönöm, indulhat a szavazás. 
 
210/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a 2017. 10. 17-ei rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Heizler 
Norbertet választja. 
Határid ő: 2017. október 17. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Az ülést megnyitom és javaslatot teszek a mai ülés napirendjére. Nyilvános 
ülésen 7 napirendi pontunk lenne, zárt ülésen pedig öt napirendi pontot tárgyalnánk. 
Kérdezem a T. Bizottságot, hogy van-e esetleg a napirendekhez kérdés. Nem látok kérdést, a 
vitát megnyitom a napirendhez, vita sincsen, akkor indulhat a szavazás. 
 
211/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a 2017. 10. 17-ei rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja 
meg: 
Nyilvános ülés: 

1. Rendelési idő módosítási kérelem (1. sz. felnőtt fogorvosi körzet) és praxis átadási 
kérelem 
(3. sz. felnőtt fogorvosi körzet) 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 

2. Cégváltozás miatt új feladat-ellátási szerződés megkötése (33. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet) 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 

3. Támogatások elszámolása 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 

4. Döntés szociális és gyermekjóléti feladatokkal összefüggő ellátási szerződések 
megkötéséről 

  Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
5. Intézményi alapító okiratok módosítása  

Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
6. Üres és rossz műszaki állapotú lakások bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 

Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
7. Üres lakás piaci alapú bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 

Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
 Zárt ülés: 

8. Szociális ügyek elbírálása  
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök  

9. Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője” elismerő cím adományozására 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
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10. Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
11. Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
12. Lakásügyek 

Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
Határid ő: 2017. október 17. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
(Ludányi Attila megérkezik) 

 
1./ napirendi pont:  
Rendelési idő módosítási kérelem (1. sz. felnőtt fogorvosi körzet) és praxis átadási 
kérelem (3. sz. felnőtt fogorvosi körzet) 
 
 
Haidar Norbert:  Nyilvános üléssel indítunk: 1./ napirendi pontunk: Rendelési idő módosítási 
kérelem (1. sz. felnőtt fogorvosi körzet) és praxis átadási kérelem (3. sz. felnőtt fogorvosi 
körzet) esetében. Külön fogjuk tárgyalni a kettőt, van egy rendelési idő módosítás: dr. Mikó 
Zsuzsanna, illetve a 3 . sz. felnőtt fogorvosi körzetben egy személyi változás: dr. Diamant 
Olga Anna dr. Hegyi Barczi Katalinnak adná át a praxist. Dr. Hegyi Barczi Katalin minden 
szükséges okiratot benyújtott, arra szeretném felkérni, hogy röviden mutatkozzon be a 
Bizottság részére, ott a hátsó mikrofonba. 
 
dr. Hegyi-Barczi Katalin:  Jó napot kívánok. Dr. Hegyi-Barczi Katalin vagyok. 2011-ben 
végeztem a Debreceni Egyetem Fogorvos Tudományi Karán, ezt követően Tokajban 
dolgoztam rezidens orvosként, és 2014-ben konzerváló fogászati, - fogpótlástanból 
szakvizsgát tettem. Ezután Budapestre költöztem, és itt magánrendelőben folytattam a 
fogorvosi tevékenységet, azóta is magánrendelőben dolgoztam. Tokajban annak idején egy 
felnőtt fogászati körzetet vittünk, és jelenleg itt élek Budaörsön a férjemmel. 
 
Haidar Norbert:  Köszönjük a bemutatkozást. Van-e esetleg kérdés a Doktornőhöz. Kérdést 
nem látok, vitát megnyitom, vita sincsen, indulhat a szavazás. Ha jól tudom, külön 
szavaznánk, először dr Mikó Zsuzsanna rendelési idejének módosításáról döntünk, indulhat a 
a szavazás. 
 
212/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy hozzájárul az 1. sz. felnőtt fogorvosi körzetet ellátó dr. Mikó 
Zsuzsanna felnőtt fogorvos rendelési idejének módosításához az alábbiak szerint: 
Rendelés helye: 1118 Budapest, Nagyszeben tért 2. 
Rendelésnek ideje: hétfő: 8-14, kedd: 14-20, szerda: 8-14; csütörtök: 14-20; péntek páros 
hét: 14-20; péntek páratlan hét. 8-14. 
A Bizottság felkéri a Polgármester a feladat ellátási szerződés fentiek szerinti megkötésére. 
Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert:  A másik pedig a praxis átadás, erről döntenénk. Indulhat a szavazás. 
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213/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
határozatlan időre kössön feladat-ellátási szerződést, dr. Hegyi-Barczi Katalin  egyéni 
vállalkozó fogorvossal a 030611824 sz. felnőtt fogorvosi praxis (3. számú felnőtt fogorvosi 
körzet) területi ellátási kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából, a mellékelt 
dokumentumok alapján.  
Rendelés helye: 1118 Budapest, Nagyszeben tér 2., felnőtt fogorvosi rendelő.  
Rendelési ideje: hétfő: 14-20, kedd: 8-14, szerda: 14-20, csütörtök: 8-14; péntek páros: 8-14, 
péntek páratlan: 14-20. 
Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti megkötésére. 
Egyidejűleg – dr. Diamant Olga Anna kérelmére - közös megegyezéssel megszűnteti a 3. 
számú felnőtt fogorvosi körzet ellátására a DIADENT Bt-vel fennálló feladat-ellátási 
szerződést. 
Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert:  Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk, Diamant doktornőnek pedig 
további szakmai sikereket. Minden jót. 
 
2./ napirendi pont:  
Cégváltozás miatt új feladat-ellátási szerződés megkötése (33. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet) 
 
 
Haidar Norbert:  2./ napirendi pontunk: Cégváltozás miatt új feladat-ellátási szerződés 
megkötése (33. sz. felnőtt háziorvosi körzet) kapcsán. Ez egy technikai dolgok. Kérdezem a 
T. Bizottságot, hogy van-e ehhez esetleg kérdés. Nincsen, vitát megnyitom, vita sincs, 
indulhat a szavazás. 
 
214/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata határozatlan időre 
kössön feladat-ellátási szerződést, dr. Jármai Judit háziorvossal a „Jármaipraxis Háziorvosi 
Kft.” képviselőjével, a 310092286 sz. felnőtt háziorvosi praxis (33. számú felnőtt háziorvosi 
körzet) területi ellátási kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából, a mellékelt 
dokumentumok alapján.  
Rendelés helye: 1112 Budapest, Érdi út 2. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő,  
Rendelési ideje: hétfő: 8-12, kedd: 16-20, szerda: 8-12, csütörtök: 16-20; péntek páros héten: 
15-19; páratlan héten: 8-12 óráig. 
A Bizottság felkéri a Polgármestert az Egészségügyi Feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti 
megkötésére. Egyidejűleg – dr. Jármai Judit kérelmére - közös megegyezéssel megszünteti a 
vele a 33. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „Nadhera-Jármai Háziorvosi Bt”-vel 
fennálló Egészségügyi Feladat-ellátási szerződést. 
Határid ő: 2017. november 30. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
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3./ napirendi pont:  
Támogatások elszámolása 
 
 
Haidar Norbert:  3./ napirendi pontunk: Támogatások elszámolása, itt is kettő alpontunk van: 
1) Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete részére, illetve 2) a Szent Kristóf Szakrendelő 
részére korcsoportos egészségügyi kiadványok kapcsán nyújtott önkormányzati támogatás 
célszerinti felhasználásról dönt a T. Bizottság. Kérdezem a T. Bizottságot, van- e esetleg 
ehhez kérdés. Kérdés nincsen. Vitát megnyitom, Barabás Richárdnak adom meg a szót. 
 
Barabás Richard: Egy apróságot hadd jegyezzek meg, ami nem az elszámolással függ össze, 
egy politikai dologról van szó. A T. Fideszes politikus társaim bizonyára észlelték, hogy 
ezekből a kiadványokból lett némi hullámverés, és inkább a legjobb szándékom mellett 
szeretném azt mondani, hogy létezik a facebook oldalon egy olyan, hogy Kim Dzsongun 
dolgokat néz. Ez egy viccoldal, ott Kim Dzsongun tényleg dolgokat néz, és ebben a 
kiadványban Önök tényleg ezt követték el, és értem ám, hogy kampányolni kell, és nincs 
azzal semmi gond, ha egy politikus vagy egy polgármester beköszöntőt ír egy egészségügyi 
kiadványban, de hogy is mondjam, rendre az önök arcával kellett találkoznom, miközben 
mindenféle kórházi eszközt néztek, ezt nem tudom pontosan, hogy mit jelent, hogy egy 
politikus megnéz egy CT gépet, hogy abból milyen következtetés lesz. Szeretném Önöket a 
mértéktartásra és a stílusra kérni ebben a kérdésben. Az elszámolás ügye itt ebben az esetben 
azért kellemetlen, mert biztos, hogy nem a Kóti úr döntött ezeknek a képeknek a 
felhasználásról, tehát a felhasználást magát meg fogom szavazni, mert ilyesmiben nem történt 
turpisság, csak stílust politikustársaim, egy pici stílust.  
 
Rádi Károly:  T. Bizottság! T. Elnök Úr! Reméltem, hogy Barabás úr nem lövi el előlem a 
poénokat. Egy pár évvel ezelőtt már a képviselő-testületi teremben elhangzott az a mondat, 
ami Nekem rettenetesen tetszett: nem kell ahhoz megvenni egy boeing repülőt, hogy 
megnyerjük hozzá az ingyen mogyorót. Én most azt látom, hogy Önök mégis megveszik 
ezeket a repülőket, illetve nem is megveszik, hanem most már eljutottunk odáig több éve, 
hogy Önök meg vetetik ezeket a repülőket, ami már nem hiba, hanem szemtelenség. Most itt 
van Kóti úrnak a példája, aki példaértékűen vezeti a rábízott intézményt, amiért rettenetesen 
nagy elismerés jár neki, de nem szeretném Őt tovább dicsérni, mert volt már itt ezek között a 
falak között olyan ember, akit dicsértem, és azóta már nem dolgozik itt, de ez egy másik 
dolog. Térjünk vissza arra, hogy 6,300 e Ft- támogatás odaítéléséről kellene Nekünk most 
igennel szavazni, illetve ez a napirendi pont. De nézzük meg, hogy ez a 6,300 e Ft- mire ment 
el. Ez elment arra, hogy Önök készíttetek egy egészségügyi intézménnyel egy propaganda 
anyagot, ami nem szól másról, mint hogy a kerület Polgármestere, Alpolgármester asszonya 
és a kerület országgyűlési képviselője milyen hatalmas fejlesztésekben vett részt Újbuda 
egészségi fejlesztése terén. Ami egy elismerő dolog, de az, hogy ezt Önök beadják egy iskolai 
kiadványba kisiskolásoknak, amikor nem szól másról ez a füzet (mert megnéztem az oldalakat 
lapozgatva), hogy T. Újbudai Polgárok!, Kedves Újbudai anyukák és apukák!, Tisztelt 
Újbudai szülők. Megnéztem az alcímeket, hogy miket látok benne: egészségügyi fejlesztések 
újbudán, védőnői szolgálatot nyitottunk Újbudán, a CT gépeket átadtuk Újbudán, sorolhatnám 
még, de Önök tudják, hogy miről beszélek. Önök elvárják, hogy ez a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság „egészségügyi támogatásként” ezt a támogatást megszavazza. Ne 
haragudjanak, nem a Kóti úrnak a munkájával van a problémám, hanem azzal, hogy ez egy 
politikai kampányanyag, amit Önök évek óta folytatnak, és hogy miről beszélek: arról 
beszélek, hogy 2015-ben 10 MFt-ot kifizettek Mága Zoltánnak egy olyan alapítványként, ami 
arról szólt, hogy tudjuk nagyon jól, hogy az újbudaiak kaptak Mága Zoltán Cd-t, benne Király  
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Nóra Alpolgármester asszony és Polgármester úr fényképeivel. Vagy 2016-ban stílusosan 16 
MFt-ot odaadtak Kemény Dénes alapítványának burkoltan, ami nem volt más őszintén, mint 
Hoffmann Tamás belépője a Vízilabda elnökség tagságába. És akkor itt van 2017, amikor 6,3 
MFt-ot megszavazunk egy egészségügyi kiadványra, ami egy politikai kampányanyag. Most 
tudom, hogy azt fogják mondani, hogy nincs igazam, hangulatot keltek, és ez nem így van. De 
ha Önök saját magukba néznek, akkor be kell hogy lássák, hogy igazam van, és ehhez képest 
nem ezt teszik, hanem a jó munka eredményeként Önök meg fogják szavazni ezt a pontot. 
Köszönöm szépen. 
 
Jeszenszky Sándor: T. Elnök Úr! T. Bizottság! Egészen röviden kívánok csak hozzászólni. 
Kóti úr munkájával maximálisan meg vagyok elégedve és köszönöm azt a munkát, amit a 
kerület egészségügye érdekében végez.  
 
Király Nóra:  T. Elnök Úr! T. Bizottsági Tagok! Először is én is szeretném megköszönni Kóti 
igazgató úr munkáját, akivel nem csak két és fél éve, hanem gyakorlatilag mióta Ő átvette a 
szakrendelő irányítását, azóta nagyon jó kapcsolatot ápolunk és nagyon jó együttműködést 
alakítottunk ki. Mindannyian meg vagyunk elégedve a munkájával. Ez az egészségügyi 
kiadvány, ami számomra teljesen érthetetlen módon ilyen nagy vihart kavart – nyilván Önök 
próbálják politikai haszonszerzésre felhasználni ezt a kis kiadványt – ami tényleg teljesen jó 
szándékkal íródott, Kóti úr és csapatának szakmai részvételével. Ha ismerik a tevékenységét – 
bár azt gondolom Rádi úr nagyon jól ismeri, hiszen nagyon aprólékosan nyomon követi, hogy 
éppen mit csinálok, hol járok, legyen az szó Gazdagrétről akár Újbuda másik területéről 
bizonyára jól tudja, hogy mennyire szívemen viselem az egészséges életmódot, és azon belül 
a prevenciót. Azt a szememre vetni, vagy a városvezetés szemére vetni, hogy ebben az 
esetben 6 MFt-ot elköltöttünk egy prevenciós-egészségmegőrzős kiadványra, ami valóban a 
gyerekeket, és rajtuk keresztül a szülőket próbálja rávezetni az egészséges életmódra és arra, 
hogy egészségesen éljenek, ezáltal minél kevesebbet költsenek majd a jövőben 
egészségügyre, minél kevesebben látogassák Kóti úr intézményét. Azt gondolom, hogy ez egy 
teljesen tévút egy teljesen rossz felfogás. Ez az egészségügyi kiadvány ez teljesen jó 
szándékkal, és azért íródott, hogy segítse az újbudai gyerekeket és szülőket. Egy évet 
dolgoztunk ezen a kiadványon, törekedtünk arra, hogy teljesen átfogó és minden területre 
kiterjedő kiadványt hozzunk létre, bevontunk szakértőket, bevontuk Kóti úr munkatársait, és 
nagyon sok ember részt vett ebben, sokan önkéntesen, a szabadidejüket rááldozva erre, azért, 
hogy megírjuk ezeket a kiadványokat. Azt, hogy Önök ezt politikai célzattal használták föl, és 
itt keltik a hangulatot az újbudai lakosok között, azzal nem tudunk mit kezdeni, nyilván való, 
hogy az iskolákba el szoktunk menni. Én is, miniszter úr is, polgármester úr is. Ezt a 
szemünkre vetni, hogy tesszük a dolgunkat és igen is kapcsolatot tartunk az újbudai 
diákokkal, szülőkkel, óvodásokkal, ezt egyszerűen nem is értem, miért vetik a szemünkre, 
ugyanakkor ha meg valamit nem csinálunk, vagy valahova nem megyünk el, akkor meg azt 
vetik szemünkre, hogy mi nem csinálunk semmit, és jogtalanul vesszük fel a fizetésünket. 
Valóban elmentünk az iskolákba, és nem csináltunk ennek olyan hatalmas propagandát, mint 
azt Önök beáíllítják, egy óvodába mentünk el, ott osztottuk ki a sajtó jelenlétében ezt a 
kiadványt azért, mert büszkék vagyunk rá, azt gondoljuk, hogy ez egy egyedülálló dolog, nem 
nagyon tudok más kerületekről, hogy ilyet csináltak volna. Erre mi büszkék vagyunk 
Polgármester úr, Miniszter úr, és jómagam is ezt felvállaljuk, ezért is írtunk egy köszöntőt, 
mert azt gondoljuk, hogy az újbudai lakosoknak tudniuk kell, hogy a kerület foglalkozik 
prevencióval, foglalkozik egészségmegőrzővel. Egy átfogó kiadványban foglaltuk össze, hogy 
mi mindent tettünk az elmúlt hét évben az Ön/Önök pártjával (mert nem igazán tudom 
követni, hogy hogyan áll a baloldali pártok, ki kivel van), de az Önök pártjával ellentétben, 
mert ezek szerint Ön azt mondja ezzel, hogy a 2010. előtti időszakban Önök  
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ezeket a dolgokat nem tartották fontosnak. Mi igen, fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, 
a sportot, a kultúrát, a közbiztonságot és sokminden mást. Azt, hogy az iskolákba eljuttattuk 
ezt a kiadványt, ebben én semmi kivetni valót nem látok, a gyerekeken keresztül a 
legegyszerűbb eljuttatni a szülőkhöz. Nyilvánvalóan ez a kiadvány egyrészt szól a 
gyerekekhez, hiszen ha ezt Ön részletesen átnézte, akkor láthatta, hogy vannak benne direkt a 
gyerekeket célzó fejezetek, ami a gyerekek nyelvezetén próbálja a hasznos információkat 
eljuttatni, és vannak benne olyan részek is, amik a felnőttekhez szólnak, ez valóban így van. 
Mi azt terveztük, úgy írtuk ezt a kiadványt, hogy hazaviszi a gyermek ezt a füzetet, otthon leül 
a szülőkkel, és együtt átolvassák, átlapozzák, van ami a szülőt érdekli van ami a gyereket, 
viszont összességében azt gondolom, hogy az újbudai lakosok (mind a felnőttek, mind a 
gyerekek) javára válik. Köszönöm szépen. 
 
Barabás Richard: Én nagyon barátságos próbáltam lenni, de most muszáj hozzászólnom 
Alpolgármester Asszony. Mindig nagyon furcsa, amikor egy politikus azzal vádol meg 
valakit, hogy politikai céllal teszi azt a mit csinál. Én vállalom, nekem politikai célom, hogy 
ne fordulhasson még egyszer ilyen elő, mint amit Önök csináltak. Továbbá felhívnám a 
figyelmét arra, hogy az Önök országgyűlési képviselője bizonyára nem politikai célzattal 
osztogat mikuláscsomagot gyerekeknek, ámde konkrétumot mondott: tele van prevenciós 
ajánlásokkal ez a kiadvány. Szeretném megkérdezni, hogy konkrétan azok a szakaszok, ahol 
Önök mint politikusok szerepelnek ezekben a kiadványokban, azok milyen prevenciós célt 
szolgálnak, nagyon kíváncsi lennék ere. Köszönöm szépen.  
 
Haidar Norbert:  Más hozzászólást nem látok, akkor szavaznánk. Külön szavaznánk. 
 
Király Nóra:  Én most nem mennék abba bele, hogy oldalról oldalra végignézzük ezt a 
kiadványt, de szívesen ha egyszer képviselő úr befárad hozzám ,akkor átnézhetjük de 
gyakorlatilag tele van ez a kiadvány olyan fotókkal, szövegekkel, ami arról szól, hogy miket 
tettünk a prevenció érdekében. 
 
Dr. Kóti Tamás:  T. Elnök Úr! T. Bizottság! Köszönöm az intézmény nevében is a dicsérő 
szavakat, ez számunkra bíztatást ad a további munkára is. A mostani elszámolással 
kapcsolatosan én azzal tudom Önöket ennek a beszámolónak az elfogadására bátorítani, hogy 
szakmailag az ügy rendben van. A tartalma, ennek az egészségügyi vonatkozása, az 
egészségügyre vonatkozó tartalma, azt átnéztük a kollégáimmal, bevontuk a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Iroda szakértőit is, tehát bátran állíthatom, hogy ami ezekben a 
kiadványokban szakmai tartalommal megjelenik, az ma jó és korszerűnek mondható. 
Köszönöm még egyszer a dicsérő szavakat. 
 
Haidar Norbert:  A vitát le tudom zárni, úgy látom. Azt javaslom akkor, hogy döntsünk 
szakmai alapon, mivel ez egy szakbizottság, így javaslom én is, hogy fogadjuk el ezt az 
összeget. Indulhat a szavazás. 
 
215/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft részére 2016. évben a 
korcsoportos egészségügyi kiadványok készítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás cél 
szerinti felhasználását  6.262.986,- Ft erejéig igazolja. 
Határid ő: 2017. október 20. 
Felelős: Haidar Norbert elnök 
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Haidar Norbert:  A másik a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete részére 500 e Ft, 
célszerinti felhasználásról döntenénk. Van-e esetleg ehhez kérdés. Nincsen, vitát megnyitom, 
lezárom, indulhat a szavazás. 
 
216/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete részére 2016. 
évben nyújtott támogatás cél szerinti felhasználását 500 000 Ft erejéig igazolja. 
Határid ő: 2017. október 20. 
Felelős: Haidar Norbert elnök 
 
 
4./ napirendi pont:  
Döntés szociális és gyermekjóléti feladatokkal összefüggő ellátási szerződések 
megkötéséről 
 
 
Haidar Norbert:  4./ napirendi pontunk következik: Döntés szociális és gyermekjóléti 
feladatokkal összefüggő ellátási szerződések megkötéséről. Alpolgármester úrnak megadom a 
szót. 
 
dr. Molnár László:  T. Elnök úr! T. Bizottság! Az Önkormányzat az eddigi gyakorlat alapján 
és a korábbi koncepciók alapján is számos olyan ellátást biztosít, akár kötelező, akár vállalt 
ellátást, amit meggyőződésünk szerint nem helyes, ha saját intézményi keretek között látunk 
el, hanem sokkal jobban járunk, illetve sokkal magasabb szintű ellátását tudunk biztosítani, ha 
különböző civil szervezetekkel és erre szakosodott egyesületekkel, alapítványokkal kötünk 
szerződést. Azt gondolom, hogy ez már hosszú évtizedes tapasztalat, hiszen akár a Down 
Alapítvánnyal az - Önkormányzat ha jól tudom több mint 20 éve áll szerződésben-, de a 
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány, a Katolikus Karitásszal, a Kürti Erzsébet Önsegítő 
Egyesülettel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Krízis Alapítvánnyal, illetve az 
Anyaoltalmazó Alapítvánnyal, és a Fehér Kereszt Egyesülettel is több mint 10 éve áll ilyen-
olyan kapcsolatban az Önkormányzat. Az 5 éves szerződés lejárt, és én továbbra is azt 
javaslom, hogy ezekkel a szervezetekkel hosszabbítsuk meg illetve kössük újra ezeket a 
szerződéseket, értelem szerint egy kicsit kiigazítva a szerződést, és a korábbi anomáliákat 
feloldva benne. Ha nézik az előterjesztést, és összehasonlítják a korábbi számokkal, akkor a 
számokban is látszik, hogy korábban összesen évi 71 MFt volt ez a szerződéses állomány. 
Most 82 MFt-ra tervezzük ezeket a szerződéseket éves szinten megkötni. Ki kell emelni ezek 
közül a krízis Alapítványt, illetve az Anyaoltalmazó Alapítványt, akik mindenféle jogi 
viszontagság miatt közbeszerzés kötelesek voltak, úgyhogy bármilyen szórakoztató is, de még 
egy ilyen területen is közbeszereztetést kellett lefolytatni, és ennek a döntését is a Képviselő-
testületnek kell meghoznia. Összességében én javaslom, illetve kérem a T. Bizottság 
támogatását, azt gondolom, hogy a legjobb szakmai döntést hozzuk meg, ha ezekkel a 
szervezetekkel tovább erősítjük a kapcsolatunkat. Köszönöm szépen.   
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen. Van-e esetleg ehhez a napirendhez kérdés. Vitát 
megnyitom, lezárom. Egyesével szavazunk, indulhat a szavazás. 
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217/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
a) Katolikus Karitász - Caritas Hungarica, a 
b) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a 
c) Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület, a 
d) a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány továbbá az 
e) Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány 
szervezetekkel az előterjesztés szerinti feladatokra 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig 
ellátási szerződést kössön. 
Kérje fel a Polgármestert az ellátási  szerződések aláírására. 
Határid ő: 2017. október 19. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
218/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ellátási szerződés útján 
ellátott szociális feladatok ellátására  
a 2018. évi költségvetésben 42 302 ezer Ft, 
a 2019. évi költségvetésben 43 994 ezer Ft,  
a 2020. évi költségvetésben 45 753 ezer Ft, 
a 2021. évi költségvetésben 47 583 ezer Ft, 
a 2022. évi költségvetésben pedig 49 487 ezer Ft összegben fedezetet biztosítson. 
Határid ő: 2017. október 19. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
219/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a “Gyermekek átmeneti 
gondozása gyermekek átmeneti otthonában, valamint családok átmeneti ellátása családok 
átmeneti otthonában ellátási szerződések keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye 
alapján ellátási szerződést kössön 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig 
a) a családok átmeneti otthona feladat tekintetében az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal, 
b) a gyermekek átmeneti otthona feladat tekintetében pedig a Krízis Szociális Szolgálat a 
veszélyeztetett családok integrációjának megőrzéséért Alapítvánnyal. 
Kérje fel a Polgármestert az ellátási  szerződések aláírására. 
Határid ő: 2017. október 19. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
5./ napirendi pont:  
Intézményi alapító okiratok módosítása 
 
 
Haidar Norbert:  5./ napirendi pontunk következik: Intézményi alapító okiratok módosítása. 
T. Bizottságot kérdezem, hogy van-e esetleg ehhez kérdés. Vitát megnyitom, lezárom. 
Tudunk-e egyben szavazni. Igen, indulhat a szavazás. 



 10 

220/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott:  
a) 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó  
utca 7.) módosító, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat melléklete szerint 
fogadja el. 
Határid ő: 2017. október 19. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
b) 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Újbudai Szociális Szolgálat (1119 Budapest, 
Keveháza utca 6.) módosító, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 
melléklete szerint fogadja el. 
Határid ő: 2017. október 19. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
6./ napirendi pont:  
Üres és rossz műszaki állapotú lakások bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
 
 
Haidar Norbert:  6./ napirendi pontunk következik: Üres és rossz műszaki állapotú lakások 
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása. Előterjesztője Alpolgármester úr, megadom Neki a 
szót. 
 
dr. Molnár László:  T. Elnök Úr! T. Bizottság! Ha elolvasták a pályázati kiírást, akkor talán 
feltűnt, hogy ez egy viszonylag új konstrukció. Én bízom abban, hogy ezzel egy olyan új 
lehetőséget fogunk tudni megnyitni, amivel azért sokan fognak tudni élni. Az eddigi gyakorlat 
az volt, hogy a májusi bizottságon a szociális és lakáskérelem névlista alapján döntögetünk, 
illetve vannak a különböző pályázati kiírások, amik alapvetően költségelvű kiírások. Én azt 
gondolom, hogy a kettő között van egy olyan réteg, akik semmiféle licitálásába nem fognak 
tudni beszállni. Sem a szó jogi értelmében szociálisan nem rászorultak, hiszen akár véve 
optimális esetben egy pedagógus családot ott az egy főre eső jövedelem meghaladja a mi 
szociális rendeletünk szerinti jövedelemhatárt, viszont legyünk őszinték, az ő jövedelmük 
nem biztos, hogy lehetővé teszik az önálló lakás vásárlását. Éppen ezért ennek a pályázatnak a 
kiírására teszünk kísérletet, és bízunk abban, hogy a szónak a jó értelmében ezt a réteget 
eltaláljuk. Afelől, hogy sok pályázó fog jelentkezni a lakásokra, fikarcni kételyem sincsen, de 
bízunk abban, hogy meg fogjuk találni azokat a pályázókat, akik a szó jó értelmében nem 
spekulánsok, hanem ténylegesen egyrészről rászorulóak, másrészről képesek is felújítani 
ezeket a lakásokat, hiszen a pályázati kiírásokban is látható, hogy vállalniuk kell 1-2 MFt-os 
költséget, aminek természetesen egy jelentős részét utána lelakhatják, hiszen ezt a bérleti 
díjban (attól függően, hogy mekkora volt ez az elismert költség), ezt gyakorlatilag 
visszakapják. Itt az elbírálás szempontjaiba is nem véletlenül írtuk bele azt, hogy a Bizottság a 
szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén figyelembe veszi a rászorultság, az 
egészségügyi, családi és gyermekvédelmi szempontokat is. Ezen kívül értelemszerűen 
előnyben részesül aki minél hosszabb ideje a 11. kerületben lakik, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik, bármilyen kapcsolatban áll az Önkormányzattal, illetve annak a szerveivel, 
legyen az szociális gondozó, óvónő, iskolai dolgozó, illetve az is beadhat akinek bármilyen 
végrehajtási jog miatt az ingatlanja éppen árverés alatt van. Nagyon bízom abba, hogy ez az új 
konstrukció sikeres lesz, és el fogjuk érni azt a célt, hogy ezzel a 11 lakással 11 olyan  
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családot tudunk megsegíteni, akiknek az eddigi rendszerben nem nagyon tudtunk mit 
nyújtani. Köszönöm szépen. 
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen Alpolgármester Úr. Van-e esetleg kérdés. 
 
Barabás Richard: Nagyon köszönöm ezt a programot, én nagyon szeretem ezt a programot, 
és szuper hogy van. Nekem egy eljárásbeli kérdésem volna, amivel testületi ülésen is fogunk 
találkozni: hogy van az, hogy ha valaki egy ilyen pályázaton részt vesz, és megtörténik a lakás 
felújítása, és utána meg szeretné venni a lakást, akkor milyen eljárást kell lefolytatnia, hogy 
elővásárlási joggal megkapja. Most arra az esetre fogok utalni, ami egy hasonló felújításos 
sztori volt, és a testületi ülésen fogunk arról dönteni, hogy eladjunk-e egy lakást. Itt az eljárás 
érdekelne engem, hogy mondjuk ezek a lakók, ha elvégzik a felújítást, akkor mi az a forma, 
hogy ők mondjuk kérelmet adhatnak be az Önkormányzathoz, hogy megvásárolhassák 
ezeknek a lakásoknak a tulajdonjogát. Köszönöm. 
 
Haidar Norbert:  Ez Gazdasági Bizottsági (GB) hatáskör, és értékhatárhoz van kötve, 
bizonyos értékhatár felett dönt a testület, 20 MFt felett. 
 
(mikrofonon kívüli hozzászólás) 
 

Mozsár Beatrix: 20 MFt alatt a Gazdasági Bizottság, 20 MFt felett a Képviselő-testület. A 
lényeg az, hogy ők bérlők lesznek, nekik elővásárlási joguk van, ez van a lakástörvényben. Ha 
meg akarják venni, akkor a GB elé visszük be, hogy jelöljük-e vagy sem. Szinte általában 
azokat támogatja a GB, ahol csak egyetlen egy önkormányzati bérlakásunk van. Ez egy 
koncepcióféle, az elmúlt évek tapasztalata ezt mutatja. Ha kijelölik, akkor értékbecslést 
csináltatunk, felértékeljük a lakást, és azt amit elfogadtunk, és ráfordított, akkor azzal 
csökkentjük a forgalmi értéket, ezt neki megtérítjük.  
 
Barabás Richard: Az elővásárlási jogot hol kapja meg. 
 
Mozsár Beatrix: Azzal, hogy bérleti szerződést köt. 
 
Haidar Norbert:  Vitát megnyitom, lezárom, indulhat a szavazás.  
 
221/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy hozzájárul a Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat 
tulajdonában álló üres és rossz műszaki állapotú lakásokra vonatkozó pályázati felhívás 
kiírásához, jóváhagyja a pályázati felhívást és a részletes pályázati kiírást, egyben felkéri a 
Polgármester urat annak aláírására. 
A pályázatra kiírt lakások:  

1. Budapest XI. Bánk bán u. 15. I. em. 2. Alapterülete: 38 m2  
2. Budapest XI. Csóka u. 3-5. III. em. 109. Alapterülete: 38 m2  
3. Budapest XI. Etele út  21. VI. em. 20. Alapterülete: 33 m2  
4. Budapest XI. Fadrusz 20. alagsor 1. Alapterülete: 33 m2 
5. Budapest XI. Fraknó u. 18/a. III. em. 10. Alapterülete: 65 m2  
6. Budapest XI. Hadak útja 4. VII. em. 70. Alapterülete: 51 m2  
7. Budapest XI. Hengermalom u. 45-47. fszt. 4. Alapterülete: 51 m2  
8. Budapest XI. Karcag u. 54. III. em. 11. Alapterülete: 34 m2  
9. Budapest XI. Karinthy Frigyes u. 10. III. em. 5. Alapterülete: 58 m2  
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10. Budapest XI. Kondorosi út 11. VI. em. 25. Alapterülete: 62 m2  
11. Budapest XI. Villányi út 9. fszt. 4. Alapterülete: 31 m2  
 

A pályázat beadásának határideje 2017. november 24. 12,00  óra. 
 

Határid ő:  2017. november 24. 
Felelős:  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző, 
               Haidar Norbert, elnök 
 
 
7./ napirendi pont:  
Üres lakás piaci alapú bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
 
Haidar Norbert:  7./ napirendi pontunk következik: Üres lakás piaci alapú bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírása. Alpolgármester úrnak megadom a szót. 
 
dr. Molnár László:  Ha jól emlékszem talán egy fél éve vette meg az Önkormányzat ezt a 
lakást, mert élt az elővásárlási jogával és a GB úgy döntött, hogy megvásároljuk ezt a lakást. 
Mivel ez mind a mérete, mind a fekvése, mind a lakás adottságainál fogva nem kifejezetten 
egy szociálisan rászoruló családnak szükséges, ezért írjuk ki ezt pedig egy klasszikus piaci 
alapú pályázatra. Kíváncsian várom a jelentkezőket, hiszen legyünk őszinték, ilyen típusú 
pályázatot is az Önkormányzat viszonylag régen írt ki, vagy még nem. 
 
Haidar Norbert:  Kérdés van-e ehhez. Vitát megnyitom, lezárom. Indulhat a szavazás, egy 
határozat van. 
 
222/2017. (X. 17.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy hozzájárul a Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat 
tulajdonában álló üres lakásra vonatkozóan, a piaci alapú bérlakás pályázati felhívás 
kiírásához, jóváhagyja a pályázati felhívást és a részletes pályázati kiírást, egyben felkéri a 
Polgármester urat annak aláírására. 
A pályázatra kiírt lakás: Budapest XI. kerület Bartók Béla út 31.  I. 5., 3 szoba – 104 m2 
A pályázati felhívás kihirdetésére 2017. október 27. napjával kerüljön sor.  
A pályázat beadásának határideje 2017. november 24. 12,00  óráig. 
Határid ő:  2017. november 24. 
Felelős:  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző, 
               Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert:  Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2017. október 17.  
 
 
 
 
 

Heizler Norbert     Haidar Norbert  
     jegyzőkönyv hitelesítő       elnök 


