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Az ülés helye:  Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 
Polgármesteri Hivatal  
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.  
Alagsor 1. sz. tárgyaló 

 

 
 
Bizottság tagjai közül jelen van:  
Haidar Norbert    bizottság elnöke  
Ludányi Attila     a bizottság alelnöke 
Dr. Bécsiné Antoni Judit   bizottság tagja 
Heizler Norbert    bizottság tagja 
Nagyné Antal Anikó    bizottság tagja 
Rádi Károly     bizottság tagja 
Turbók Jánosné    bizottság tagja 
 
Hiányzó bizottsági tag: 
Barabás Richard    a bizottság alelnöke  
Becskei Lóránd    bizottság tagja 
Jeszenszky Sándor    bizottság tagja 
Vécsei Éva     bizottság tagja 
Wendlerné dr. Pirigyi Katalin  bizottság tagja 
 
Meghívottak részéről jelen van: 
dr. Molnár László    alpolgármester 
dr. Végvári Tamás    tanácsadó 
Gál Balázs     tanácsadó 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: 
Győrffyné Molnár Ilona   igazgató, Humánszolgálati Igazgatóság 
Mayer Péter      osztályvezető, Szociális és Egészségügyi o. 
Mozsár Beatrix    osztályvezető, Lakásgazdálkodási o. 
Sólyom-Lovász Edit    bizottsági titkár 
Pintér Viktor     rendszergazda 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Rácz Attiláné     Korm. Hiv. XI. Ker. Nép Eü. Int., munkatárs 
Kerekes Gabriella    gazdasági igazgató, Szent Kristóf Szakrendelő 
Szepesfalvyné Magassy Márta  intézményvezető, ÚSZOSZ 
Juhászné Csuka Csilla   intézményvezető, ÚHSZK 
Kovácsné dr. Zarán Ildikó   belgyógyász szakorvos 
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Haidar Norbert: Jó napot kívánok. Köszöntök mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőt kell választanunk. Javaslom Rádi Károlyt. Vállalod-e Károly?  
 
Rádi Károly: Igen. 
 
Haidar Norbert: Köszönöm szépen, indulhat a szavazás. 
 
49/2017. (III. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a 2017. 03. 21-ei rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Rádi Károlyt 
választja. 
Határidő: 2017. március 21. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert: A napirendet kellene most elfogadnunk. A kiküldöttekhez képest nincs 
változás, 4 nyilvános napirend van és 2 zártan lenne tárgyalva. Kérdezem, hogy van- e esetleg 
ehhez kérdés, észrevétel. Nem látok, rendben, indulhat a szavazás. 
 
50/2017. (III. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a 2017. 03. 21-ei rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja 
meg: 
Nyilvános ülés: 
1. Praxis átadási kérelem (73. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
2. Támogatások elszámolása 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
3. Budapest XI. Albertfalva utca 4. szám alatti épület üres lakásainak költségelven 

történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
4. Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat tulajdonában álló üres és rossz műszaki 

állapotú lakásainak költség alapú bérbeadása pályázati úton 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
Zárt ülés: 
5. Szociális ügyek elbírálása 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
6. Lakásügyek 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
Határidő: 2017. március 21. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
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1./ napirendi pont:  
Praxis átadási kérelem (73. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
 
Haidar Norbert: Nyilvános ülés következik: Praxis átadási kérelem (73. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet). Itt van velünk a Doktornő, kérem, hogy fáradjon a mikrofonhoz, és 
röviden mutatkozzon be.  
 
Kovácsné dr. Zarándi Ildikó: Jó napot kívánok! Dr. Zarándi Ildikó vagyok, belgyógyász 
végzettségű vagyok, és most háziorvos szeretnék lenni. Már régebben is háziorvos szerettem 
volna lenni; erről tanúskodik az, hogy 1999-ben letettem a licence vizsgát, utána magánpraxis 
keretében folytattam a belgyógyászatot és egyéb altenatív technikákat is tanultam, 
homeopátiát, akkupunktúrát, gyógynövénytant. Az élet úgy hozta, hogy volt egy 10 éves 
időszak, amikor egy oktatócég ügyvezető igazgatója is voltam, és folyamatosan mellette a 
magánpraxisomat folytattam. Most szeretném kiteljesíteni mindazt a tudásom, amit úgy érzek, 
hogy szintetizálni tudok: a hagyományos technikákat, a hagyományos gyógyászatot így hogy 
háziorvosként dolgozhassak. 
 
Haidar Norbert: Köszönöm szépen. Van-e esetleg a bizottság tagjainak kérdése a 
Doktornőhöz. Nincsen. Vitát megnyitom, lezárom. Indulhat a szavazás. 
 
51/2017. (III. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata határozatlan időre 
kössön feladat-ellátási szerződést, Kovácsné dr. Zarándi Ildikó háziorvostan szakorvos 
jelölttel a HOMEO SANAT Betéti Társaság képviselőjével a 310093048 sz. felnőtt háziorvosi 
praxis (73. számú felnőtt háziorvosi körzet) területi ellátási kötelezettségének folyamatos 
biztosítása céljából, a mellékelt dokumentumok alapján.  
Rendelés helye: 1116 Budapest, Fegyvernek u. 52., felnőtt háziorvosi rendelő.  
Rendelési ideje: hétfő: 16-20, kedd: 8-12, szerda: 8-12, csütörtök: 16-20; péntek páros: 8-12, 
péntek páratlan: 15-19. 
Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti megkötésére 
azzal a feltétellel, hogy a háziorvosi tevékenység megkezdése előtt a szakorvos a képzésére az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatallal szerződést köt; ezt követően - dr. Gincsai-Kali Eszter 
Ágnes kérésére – közös megegyezéssel megszünteti a 73. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására a MEDI-KALI Háziorvosi Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerződést. 
Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 
 
2./ napirendi pont:  
Támogatások elszámolása 
 
 
Haidar Norbert: 2./ napirendi pont: Támogatások elszámolása. Kérdezem a T. Bizottságot, 
hogy van-e esetleg ehhez a napirendhez kérdés. Nem látok. Vitát megnyitom. Rádi Károlynak 
adom meg a szót. 
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Rádi Károly: T. Bizottság! Elnök úr! Köszönöm szépen. Nem egészen egy hónappal ezelőtt 
pontosan egy elszámolási kérdéssel kapcsolatban kaptam meg a szót, és azt kell, hogy 
mondja, hogy mindaz, ami elmúlt az a történelem része. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 
történelem ma engem igazol. A múlt bizottsági ülésen ugye Kemény Dénes Alapítványával 
kapcsolatban voltak nézeteim azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene kinéznie egy 
beszámolónak. És most itt van a példa, a Szurikáta Alapítvány akinek gratulálok ehhez a 
munkához, nem 6 MFt-ot, hanem 480 e Ft-ot kaptak, és egy beszámolónak így kell kinéznie. 
Úgyhogy az lenne a javaslatom – nem tudom, hogy a Szurikáta Alapítványtól van-e itt valaki 
-, hogy adjuk meg Kemény Déneséknek az elérhetőségét, ők úgy is szeretnek óránként  
10 e Ft-ért más alapítványokat megbízni, hogy akkor tudnak nekik előadást tartani arról, hogy 
hogyan kell egy beszámolónak kinéznie. Köszönöm szépen.  
 
Haidar Norbert: Köszönöm szépen, nem kívánom minősíteni ezt a hozzászólást. Van-e 
esetleg más kérdés. Nincsen. Mehet-e csomagban. Úgy látom, hogy mehet. Indulhat a 
szavazás. 
 
52/2017. (III. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy  

 

a) 480 000 Ft összegben igazolja a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes 
Gyermekekért 2016. évi támogatásának cél szerinti felhasználását. 
Határidő:  2017. március 24. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 

b) 143 193 937 Ft összegben igazolja a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 
részére a 2016. évben a működéshez nyújtott önkormányzati támogatás cél szerinti 
felhasználását. 
Határidő:  2017. március 24. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 

 

c) 50 000 000 Ft összegben igazolja a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft 
részére a 2016. évben a szakellátás területén orvosi gép-műszer beszerzésére nyújtott 
fejlesztési támogatás cél szerinti felhasználását. 
Határidő:  2017. március 24. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
 

d) 6 664 860 Ft összegben igazolja a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 
részére a 2016. évben a Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet 
megvalósítása érdekében a források elnyeréséhez szükséges szakértői munkákra 
nyújtott fejlesztési támogatás cél szerinti felhasználását. 
Határidő:  2017. március 24. 
Felelős:     Haidar Norbert, elnök 
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3./ napirendi pont:  
Budapest XI. Albertfalva utca 4. szám alatti épület üres lakásainak költségelven történő 
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
 
Haidar Norbert: 3./ napirendi pont: Budapest XI. Albertfalva utca 4. szám alatti épület üres 
lakásainak költségelven történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása. Kérdezem a T. 
Bizottságot, hogy van-e ehhez esetleg kérdés. Nem látok kérdést, vitát megnyitom, lezárom. 
Indulhat a szavazás. Két határozati javaslat van. Kérdezem, hogy tudunk-e csomagban 
szavazni. Tudunk.  
 
53/2017. (III. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy  

a) hozzájárul a Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XI. 
Albertfalva u 4. sz. alatti épületben lévő üres 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. kerület Albertfalva u. 4. sz. I. 6., 1 szoba – 26 m2 
2. Budapest XI. kerület Albertfalva u. 4. sz. I. 17., 1 szoba – 31 m2 

 

A pályázat beadásának határideje 2017. április 10. 18,00 óra 
 

Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző 
              Haidar Norbert, elnök 
 
b) a nyertes pályázókon kívül további 2 pályázó tartaléklistára történő felvételét támogatja. 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző 

  Haidar Norbert, elnök 
 
4./ napirendi pont:  
Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat tulajdonában álló üres és rossz műszaki 
állapotú lakásainak költség alapú bérbeadása pályázati úton 
 
 
Haidar Norbert: 4./ napirendi pont: Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat 
tulajdonában álló üres és rossz műszaki állapotú lakásainak költség alapú bérbeadása 
pályázati úton. Kérdezem a T. Bizottságot, hogy van-e ehhez a napirendhez esetleg kérdés. 
Nem látok. Vitát megnyitom, lezárom. Indulhat a szavazás. 
 
54/2017. (III. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 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. 
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A pályázatra kiírt lakások:  
 
1. Budapest XI. Petzvál József u. 73. (Albert u.7.) I. em. 4., Alapterülete: 41 m2  
2. Budapest XI. Ballagi Mór u.10. II. em. 10. Alapterülete: 29 m2 
3. Budapest XI. Ballagi Mór u. 3. III. em. 7., Alapterülete: 30  m2  
4. Budapest XI. Csóka u. 3-5. III. 111 és 111/a. Alapterülete: 36 m2  
5. Budapest XI. Hegyalja út 52. als. 1., Alapterülete:38 m2 
6. Budapest XI. Villányi út 6. IV. em. 2. Alapterülete:40 m2 
7. Budapest XI. Villányi út 6. I. em. 13., Alapterülete:65 m2 

 

A pályázat beadásának határideje 2017. 04. 28. 12,00  óra. 
 

Határidő: 2017. április. 28. 
Felelős: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző, 
              Haidar Norbert, elnök 
 
 
Haidar Norbert: Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2017. március 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rádi Károly    Haidar Norbert  
                    jegyzőkönyv hitelesítő             elnök 

 


