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a Szociális és Egészségügyi Bizottság rendes, nyilvános üléséről 

 
Az ülés ideje: 2018. 04. 17.                          16 óra 30 perc  

 
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    bizottság alelnöke 
Barabás Richard   bizottság alelnöke  
Becskei Lóránd   bizottság tagja 
dr. Bécsiné Antoni Judit  bizottság tagja 
Heizler Norbert   bizottság tagja 
Jeszenszky Sándor   bizottság tagja 
Nagyné Antal Anikó   bizottság tagja 
Rádi Károly    bizottság tagja 
Turbók Jánosné   bizottság tagja 
Vécsei Éva    bizottság tagja 
Wendlerné dr. Pirigyi Katalin bizottság tagja 
 

Hiányzó bizottsági tag: 
 

______ 
 
 

Meghívottak részéről jelen van: 
dr. Molnár László   alpolgármester 
dr. Végvári Tamás   tanácsadó 
 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: 
Soltész Erika    igazgató, Pénzügyi Igazgatóság 
dr. Téglási László   igazgató, Jegyzői Igazgatóság 
Mayer Péter     osztályvezető, Szociális és Egészségügyi o. 
Mozsár Beatrix   osztályvezető, Lakásgazdálkodási o  
Sólyom-Lovász Edit   bizottsági titkár 
Reményi Balázs   informatikus 
 

Tanácskozási joggal meghívottak: 
Juhászné Csuka Csilla  ÚHSZK, intézményvezető 
Mátics Katalin   ÚSZOSZ, intézményvezető h. 
Fésüsné Kéri Erzsébet  kuratóriumi elnök, VICUS XI. Kh. Alapítvány 
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Haidar Norbert:  Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésén. Szokás szerint először jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom 
Wendlerné dr. Pirigyi Katalint jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztani. Kérdezem 
elfogadod-e.  
Igen, köszönöm szépen, indulhat a szavazás. 
 
45/2018. (IV. 17.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2018. 04. 17-
ei rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Wendlerné dr. Pirigyi Katalint választja. 
Határid ő: 2018. április 17. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : A napirendi vita következik. A kiküldött napirendekhez képest nincs 
változás: három napirend nyilvános ülésen lesz tárgyalva, kettő pedig zárt ülésen. Kérdezem a 
T. Bizottságot, hogy van-e esetleg kérdés. Nincsen, indulhat a szavazás.  
 
46/2018. (IV. 17.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2018. 04. 17-ei 
rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja meg: 
Nyilvános ülés: 

1. Pályázati kiírás „Üres és rossz műszaki állapotú lakások költségelven történő 
bérbeadására 2018” 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

2. Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

3. Elszámolások szakmai igazolása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

 Zárt ülés: 
4. Szociális ügyek elbírálása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
5. Lakásügyek 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
Határid ő: 2018. április 17. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
1./ napirendi pont: 
Pályázati kiírás „Üres és rossz műszaki állapotú lakások költségelven történő bérbeadására 
2018” 
 
 
Haidar Norbert : 1./ napirendi pont: Pályázati kiírás „Üres és rossz műszaki állapotú lakások 
költségelven történő bérbeadására 2018” 
Kérdezem a T. Bizottságot, hogy van-e esetleg a napirendhez kérdés. Kérdést nem látok, vitát 
megnyitom, lezárom, indulhat a szavazás. 
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47/2018. (IV. 17.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 
34/2017.(IX.26.) sz. önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 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. Bartók Béla út 20. 2. em. 5. Alapterülete: 71 m2 
2. Budapest XI. Fadrusz 20. alagsor 1. Alapterülete: 33 m2 
3. Budapest XI. Hengermalom út 45-47. II. em. 8. Alapterülete: 33 m2 
4. Budapest XI. Karinthy Frigyes út 7. I. em. 5. Alapterülete: 50 m2 
5. Budapest XI. Villányi út 9. fszt. 4. Alapterülete: 31 m2 
6. Budapest XI. Hadak útja 4. V. em. 48. Alapterülete: 51 m2  
7. Budapest XI. Thallóczy Lajos u. 34. fszt. 1. Alapterülete: 53 m2 
 

A pályázat beadásának határideje 2018. május 18. 12.00 óra. 
Határid ő: 2018. május 18. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
 
 
2./ napirendi pont: 
Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló rendelet módosítása 
 
Haidar Norbert:  2./ napirendi pont: Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása. Kérdezem a T. 
Bizottságot, hogy van-e esetleg a napirendhez kérdés. Nem látok kérdést, vitát megnyitom, 
vita sincs, köszönöm, akkor indulhat a szavazás. 
 
48/2018. (IV. 17.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások 
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása” című 
előterjesztést. 

Határid ő: 2018. április 19. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
3./ napirendi pont: 
Elszámolások szakmai igazolása 
 
Haidar Norbert:  3./ napirendi pont: Elszámolások szakmai igazolása, itt kettő alpontunk van: 
Vicus illetve a Szent Kristóf Szakrendelő. Kérdés van-e esetleg. 
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Jeszenszky Sándor: Köszönöm szépen. Úgy látom, Kóti úr nincs itt, de a kérdés az lenne 
ennél a tanácsadói szerződésnél (sajnos még itt frissít a gépem, nem tudtam megnyitni), hogy 
most már 2015 óta folyamatosan minden hónapban folyik ez a tanácsadás 870 ezer forintos 
számla ellenében, hogy ennek van-e valamilyen további fejlődése, vagy ez nem kerülhető-e 
ki, mert ez elég jelentős összeg és nem nagyon látszik, hogy mi van ennek a hátterében.  
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen, más kérdés esetleg van-e. 
 
Rádi Károly:  Köszönöm szépen. T. Bizottság! A továbbiakban azt szeretném még kérdezni, 
ezzel az elszámolással kapcsolatban, hogy most már ráfordultunk a finisre, hogy ennek a 
tervezésnek a részleteiről lehetne-e valamit tudni, hogy minek a tervezése folyik nagyjából 
három éve, illetve hol tart a tervezés, illetve milyen tervek születnek ezzel kapcsolatban, 
illetve a másik kérdésem a Vicussal kapcsolatban lenne. A leutalt 45 MFt-ból 28 MFt fordult 
a támogatásokra és 13 MFt az alapítványnak a fenntartására. Önök szerint ez elfogadható, és 
ez így teljesen rendben van, hogy 13 MFt-ból fenntartunk egy alapítványt, olyan célokkal 
melynek döntő részét az Önkormányzat saját hatáskörben is meg tudná oldani. Köszönöm 
szépen. 
 
Haidar Norbert: Az Alapítvánnyal kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy nyilván Rádi 
úr is tudja, hogy ez egy speciális célokat szolgál, nyilván ha esetleg olyan élethelyzetbe kerül 
egy újbudai állampolgár és nem tudja igénybe venni azokat a lehetőségeket, amit felkínál az 
Önkormányzat, akkor az alapítvány meg tudja azt tenni, hogy egyedileg megvizsgálja, és 
olyan döntést hoz, hogy a rászorulónak tud segíteni azonnal és adhoc. Az alapítványnak ez az 
egyik fontos szerepe. Ezen kívül nyílván számos feladatot ellát. Szerintem az előterjesztésben 
részletesen is szerepelt, hogy milyen feladatokat látott el az Alapítvány az elmúlt időszakban. 
Ez az alapítvány nyilván fontos itt az önkormányzat háza táján, fontos feladatokat lát el, 
nyilván van egy működési költsége ez velejárója ennek az alapítványnak. A Szent Kristóf 
Szakrendelővel kapcsolatosan pedig (Kóti úr nincs itt) esetleg Mayer Péter osztályvezető urat 
kérném, hogy válaszoljon.  
 
(Mikrofonon kívüli hozzászólás) 

 
Mayer Péter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az itt elszámolt költségek a 
gyermek egészségügyi központ projekttel kapcsolatosak. A beruházás részleteit a megfelelő 
menetben, kellő időben a kellő nyilvánosság előtt be fogja mutatni a Szakrendelő. Jelenleg 
ennyit látunk, a Bizottság most ezeknek a feladatoknak a szakmai igazolását tudja elvégezni. 
 
Haidar Norbert: Jeszenszky Úr kérdésére én nem tudok pontosan válaszolni, így írásban azt 
meg fogja küldeni Kóti igazgató úr. Köszönöm szépen. Van-e esetleg más kérdés. Vitát 
megnyitom, vita nincsen, akkor indulhat a szavazás. 
 
49/2018. (IV. 17.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással úgy határozott, hogy  

a) szakmailag igazolja a Vicus XI. Közalapítvány (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) 
2017. évi támogatásának cél szerinti felhasználását 44.061.444,-Ft  összegben. 
Határid ő: 2018. április 30. 
Felelős:    Haidar Norbert elnök 
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b) szakmailag igazolja a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft 2017. évi fejlesztési 
támogatásának cél szerinti felhasználását 10.429 875,-Ft  összegben. 
Határid ő: 2018. április 30. 
Felelős:    Haidar Norbert elnök 
 
 
Haidar Norbert:  Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2018. április 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wendlerné dr. Pirigyi Katalin     Haidar Norbert  
jegyzőkönyv hitelesítő       elnök 


