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dr. Gyenei Lenke   felnőtt háziorvos 
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Haidar Norbert:  Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Szociális és 
Egészségügyi Bizottsági ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom Becskei 
Lórándot, elfogadod-e. 
 
Becskei Lóránd: Elutazunk. 
 
Haidar Norbert:  Nagyné Antal Anikó Budapesten tartózkodsz-e? Igen. Köszönöm. 
Szavazzunk. 
 
107/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2018. 06. 26-ai rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Nagyné Antal Anikót választja. 
Határid ő: 2018. június 26. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Fogadjuk el a napirendeket. Van-e esetleg kérdés, nincsen, indulhat a 
szavazás. 
 
108/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2018. 06. 26-ai 
rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja meg: 
Nyilvános ülés: 

1. Döntés háziorvosi praxisokról 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

2. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

3. Szent Kristóf Szakrendelővel kapcsolatos döntések  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

4. Budapest XI. Albertfalva u. 4. sz. alatti épület üres lakásainak költségelven történő 
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

5. Budapest XI. Fehérvári út 182-190/B szám alatti épület üres lakásainak költségelven 
történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

6. Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat tulajdonában álló üres lakás költségelven 
történő bérbeadása kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozottak részére pályázati 
úton 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

 Zárt ülés: 
7. Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
8. Üres és rossz műszaki állapotú lakások költségelven történő bérbeadására kiírt 

pályázat elbírálása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 

9. Kivételes méltányosság 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
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10. Lakásügyek 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
Határid ő: 2018. június 26. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Nyilvános üléssel kezdünk.  
 
1./ napirendi pont: 
Döntés háziorvosi praxisokról 
 
 
Haidar Norbert : 1./ napirendi pont: Döntés háziorvosi praxisokról. Itt kettő alpontja van 
ennek az előterjesztésnek, kérném szépen a doktornőket, hogy röviden mutatkozzanak be. 
Elsőként dr. Magony Editet. 
 
dr. Magony Edit: Jó napot kívánok. Magony Edit vagyok, 1959-ben születtem 3 gyermek 
édesanyja vagyok. Szüleim aranydiplomás műszaki egyetemen végzett mérnökök, édesapám 
85 éves és még nagyon sokat dolgozik. Éppen ma gyógyítottuk otthon és szerencsére 
egészségnek örvend, anyukám sajnos már nincs közöttünk. 1985-ben diplomáztam a SOTE-n, 
általános orvosként, a bőrklinikán TDK-ztam, nagyon szerettem a témát, de utána krónikus 
belen folytattam, ami nagyon nagy megpróbáltatás volt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház krónikus 
belosztályán. Egyetemről kikerülve megtanultam azt, hogy gyakorlatilag szeretettel és alig 
néhány eszközzel életben lehet tartani az idős, fáradt betegeket is. De akkor el tudtam dönteni, 
hogy ezt a szakmát tisztelem, becsülöm, és a nagyon-nagyon rászorult embereken is szeretnék 
segíteni, ezt akkor eldöntöttem. Utána az ORFI-ba kerültem reumatológiára, Gömör Béla 
professzor úr irányítása mellett nagyon szép évet töltöttem, de jött a második gyermekem és 
emiatt egy évet otthon maradtam. A harmadik gyerekem születéséig a Budapesti 
Természetgyógyászati Egyesületben természetgyógyászként dolgoztam, és agrármérnökök 
tiszteletesek, és egyéb végzettségű, hiteles emberektől megtanultam hogy inzulinos 
cukorbetegségből, daganatos betegségből szelíd gyógymódokkal is meg lehet gyógyulni. 
Harmadik gyermekünk következett 1991-ben, aki most már vegyészként dolgozik, és ezek 
után sokat otthon maradtam, mert első évfolyam volt, aki 3 gyerekkel otthon maradhatott, ezt 
kihasználtam, hogy a gyermekeimet tudjam segíteni, családban tudjak maradni. Majd hát 
csodálatos tanítómesteremmel találkoztam – Salamon Imrével – akiről most hallottam, hogy 
orvos igazgatóként dolgozik a Szent Kristóf Szakrendelőben, és a neurológia szakterületére 
léptem. Ez életem legjobb választása volt, mert a mai napig is a szívem csücske, a mai napig 
nagyon szeretem a témát. Végre odáig jutottam, hogy el tudok menni egy ember 
vizsgálatával, kikérdezésével odáig, hogy meg tudjuk találni az origot, a betegség 
kialakulásának az origóját. Ok-okozati összefüggések alapján el tudunk jutni a tejes 
gyógyulásig, és erre nagyon büszke vagyok. De ehhez nagyon nagyon sok alapos munka kell, 
és pszichoterápia, mélyfeltárás, szinte regressziós hypnozisig is el kell jutni. Háziorvosi 
tevékenységemet 2010-ben kezdtem, miután a Rókus Kórházat sajnos bezárták egyik 
pillanatról a másikra és 600 ágy megszűnt. Akkor kedves kollégám Göböl Richard javasolta, 
hogy háziorvosként végre a helyemre kerülhetek, mert szinte családtagként bizalmi 
kapcsolatba kerülhetek a betegekkel, és itt ezt most már 8 éve csinálom a VI. kerületben, és 
nagyon megszerettem ezt a szakmát. Nagyon örülök, hogy a prevencióban, gondozásban, 
idősek ellátásában részt tudok venni. Életemben először adódott az a lehetőség, hogy saját 
kerületemben, ahol lakom, itt végre otthon érzem magam, és úgy érzem, hogy picit  
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többet tehetek a kerületért, mert hazámnak is tekintem. Köszönöm, hogy meghívót kaptam és 
talán részese lehetek.   
 
Haidar Norbert : Köszönjük szépen, van-e esetleg kérdés a bizottság részéről a Doktornő 
felé. Nincs kérdés. Kérném dr. Madzin Beátát bemutatkozni.  
 
dr. Madzin Beáta: Madzin Beáta vagyok, 1996-ban végeztem a SOTE-n, ezt követően 2003-
ban tettem belgyógyászati szakvizsgát az Egyesült Államokban New Jersey Államban, 
hazajöttem, honosítottam a szakvizsgát, majd nefrológiából tettem újabb szakvizsgát 5-6-7 
éves gyakorlatom van nefrológiából. Az utóbbi években magánszférában dolgoztam 
belgyógyászként, illetve nefrológusként, a kislányom megszületése óta pedig járóbeteg 
ambuláns belgyógyászaton dolgoztam magánklinikákon. Régi vágyam a háziorvosi praxis, 
erre most van lehetőség családilag és az elmúlt 20 év tapasztalata, hogy ebbe belevágjak. 
Ehhez szeretném kérni a támogatásukat. Köszönöm szépen.  
 
Haidar Norbert : Köszönjük szépen, van-e esetleg kérdés a bizottság részéről. Nincsen. 
Köszönjük szépen. dr. Gyenei Lenkének köszönjük a kerületben végzett munkáját. 
 
dr. Gyenei Lenke: Több, mint 35 éve dolgozom a kerületben, 1976-ban végeztem, először 
belgyógyászatból, majd háziorvostanból szakvizsgáztam, és hálás vagyok, hogy ennek a 
kerületnek, és a körzetem egészségének megőrzésében és a betegségek gyógyításában részt 
vehettem. Köszönöm.  
 
Haidar Norbert : Köszönjük szépen, kérdés ha jól látom továbbra sincs. Szavazzunk, kettő 
határozati javaslat van, külön-külön tudunk dönteni. Első körben a dr. Magony Medic 
Egészségügyi és Szolgáltató Kft-ben dr. Magony Edit háziorvosról. Indulhat a szavazás. 
 
109/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.22.) 
sz. rendelet 73. § (3) bekezdésének rendelkezésével átruházott hatásköre alapján 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata határozatlan időre kössön feladat-ellátási szerződést dr. 
Magony Edit háziorvossal a Dr. Magony Medic Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt 
felelősségű Társaság képviselőjével a 310092262 sz. felnőtt háziorvosi praxis (11. számú 
felnőtt háziorvosi körzet) területi ellátási kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából, a 
mellékelt dokumentumok alapján. 
Rendelés helye: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1. sz. felnőtt háziorvosi rendelő. 
Rendelési ideje: hétfő: 8-12, kedd: 16-20, szerda: 8-12, csütörtök: 16-20; péntek páros: 8-12, 
péntek páratlan: 16-20. 
Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti megkötésére. 
Egyidejűleg – dr. Furucz Éva kérelmére - közös megegyezéssel megszünteti a 11. számú 
felnőtt háziorvosi körzet ellátására a dr. Furucz Háziorvosi Bt-vel fennálló feladat-ellátási 
szerződést. 
Határid ő:  2018. szeptember 26. 
Felelős:  Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Dr. Mandzin Beátáról döntsünk. 
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110/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.22.) 
sz. rendelet 73. § (3) bekezdésének rendelkezésével átruházott hatásköre alapján 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata határozatlan időre kössön feladat-ellátási szerződést dr . 
Madzin Beáta háziorvostan szakorvos jelölttel a Medigreen Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társaság képviselőjével a 310092333 sz. felnőtt háziorvosi praxis (56. számú felnőtt 
háziorvosi körzet) területi ellátási kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából, a 
mellékelt dokumentumok alapján. 
Rendelés helye: 1115 Budapest, Keveháza u. 10., felnőtt háziorvosi rendelő. 
Rendelési ideje: hétfő: 16-20, kedd: 8-12, szerda: 16-20, csütörtök: 8-12; péntek páros: 8-12, 
péntek páratlan: 16-20. 
A 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 
Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEEK) szerződést köt; ezt követően - közös 
megegyezéssel megszünteti az 56. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Gyenei 
UNIMED Háziorvosi Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerződést. 
Határid ő:  2018. szeptember 26. 
Felelős:  Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Köszönjük, hogy befáradtak, jó munkát kívánunk. 
 
 
2./ napirendi pont: 
A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
 
Haidar Norbert : 2./ napirendi pont: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása. Itt van 
körünkben Pápai Magdolna, kérdezem kívánod-e kiegészíteni. 
 
Pápai Magdolna: Köszönöm a szót. T. Elnök úr, T. Bizottság. A költségvetési rendelet 
módosításunk tartalmazza a szokásos előirányzat módosításokat, beemelésre kerültek a 
központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, különböző célra-
feladatokra átvett pénzeszközök, intézmények saját hatáskörű módosításai, és a céltartalék 
felhasználásokkal kapcsolatos módosítások. Kiegészítésre került a rendeletünk egy új elnyert 
induló uniós pályázattal az Open Houses EU-s pályázattal, bevételi kiadási oldalon 9 MFt 
került beemelésre a költségvetésbe. A költségvetési rendelet normaszövege a 9. § egy új 
bekezdéssel egészül ki, amelyben felhatalmazást kap a Polgármester úr, hogy a Képviselő-
testület átruházza rá az előirányzat módosítási hatáskört, az Államháztartási törvény lehetővé 
teszi, hogy a Polgármesterre előirányzat módosítás és átcsoportosítási hatáskört ruházzon át a 
Képviselő-testület. Jelenleg a hatályos rendeletünk tartalmazza az előirányzat átcsoportosítási 
hatáskört, és ezzel a kiegészítéssel előirányzat módosítási hatáskört kap a Polgármester úr. 
Erre azért van szükség, mert a különböző céljelleggel biztosított pénzeszközök felhasználása 
így határidőben és korábban el tud kezdődni (a megvalósítás), nem kell a képviselő-testületi 
ülésre várni, a következő rendelet módosításra, hogy az elnyert pályázatok átvett 
pénzeszközök beépítésre kerülhessenek a költségvetésünkbe. Köszönöm szépen! 
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen, van-e e esetleg kérdés a napirenddel kapcsolatosan. 
Vitát megnyitom, lezárom, egy határozati javaslatunk van, indulhat a szavazás. 
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111/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása” 
című előterjesztést. 
Határid ő: 2018. június 28. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
3./ napirendi pont: 
Szent Kristóf Szakrendelővel kapcsolatos döntések  
 
 
Haidar Norbert : 3./ napirendi pont: Szent Kristóf Szakrendelővel kapcsolatos döntések. 
Kérdezem a T. Bizottságot, hogy van- e kérdés. 
 
Vécsei Éva: Én azt szeretném megkérdezni, hogy a 1.4. a társaság, cég székhelyei és 
telephelyei, az 5. telephely a Keveháza u. 10., és Vahot utca 1. van megjelölve. Tudomásom 
szerint ez a Keveháza utca 10., a Vahot utca 1. az egy lakóépület.  
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen, van-e esetleg más kérdés. Nincsen, főigazgató úr 
válaszolsz? Köszönöm szépen. 
 
dr. Kóti Tamás: A Városüzemeltetéstől kaptuk az információt. 
 
Vécsei Éva: Az nem jó akkor. 
 
dr. Kóti Tamás: Az a helyzet, hogy abból tudnak dolgozni, amit kaptak. Módosult az Alapító 
Okiratunk, melynek része mellékleteként vannak felsorolva a telephelyek, illetve módosult az 
Üzemeltetési szerződésünk is, melyben az Önkormányzattól megkaptuk ezeket az 
ingatlanokat üzemeltetésre, az ott szereplő címek alapján módosítottuk az SZMSZ-t, hogy ezt 
az összhangot megteremtsük. Nem gondoltam, hogy a Városüzemeltetés által megküldött 
anyag, az rosszul tartalmazza a címet. 
 
Haidar Norbert : Ez így nyilván nem jó, hibásan kerülne elfogadásra, ha így fogadnánk el.  
 
dr. Kóti Tamás: Holnap lesz a Gazdasági Bizottság ülése, addigra át fogjuk nézni.  
 
Győrffyné Molnár Ilona:  Köszönöm szépen, T. Bizottság. Én azt javaslom, hogy mivel 
véleményezi a Bizottság egészségügyi szakmailag ezt az anyagot, hogy támogassa az SZMSZ 
jóváhagyását a GB felé, és a GB-n majd tisztázzák ezt a pontot, és ha döntés előtt ez a 
tisztázás megtörténik, akkor a GB majd jóváhagyja annak megfeleően, ahogy ez szükséges. 
Most támogassa ezt a Bizottság az SZMSZ-t tartalmilag, ezt meg megnézzük addig. 
 
Haidar Norbert : Nyilván jegyzőkönyvben is szerepelni fog ez az észrevétel, természetesen 
főigazgató úrnak ezt szükséges majd javítania, ha ez valóban így van. Rendben, akkor ennek 
tükrében döntsünk, ha más kérdés nincs, illetve vita esetleg nem merült föl. Indulhat akkor a 
szavazás. 
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112/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.22.) 
sz. rendelet 73. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Gazdasági Bizottságnak 
elfogadásra javasolja a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának melléklet szerinti módosításait. 
Határid ő:  2018. június 27. 
Felelős:  Haidar Norbert, elnök 
 
 
4./ napirendi pont: 
Budapest XI. Albertfalva u. 4. sz. alatti épület üres lakásainak költségelven történő 
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
 
 
Haidar Norbert : 4./ napirendi pont: Budapest XI. Albertfalva u. 4. sz. alatti épület üres 
lakásainak költségelven történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása. Kérdezem a T. 
Bizottságot, hogy van- e kérdés ezzel kapcsolatban, vita sincs. Kérdezem, hogy tudunk-e 
csomagban szavazni. Igen tudunk. Indulhat a szavazás. 
 
113/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 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. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 11 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 lakások költségelven történő bérbeadására 
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.2., 1 szoba, 26 m2 

2. Budapest XI. kerület Albertfalva u. 4. sz. I.8., 1 szoba, 31 m2 

3. Budapest XI. kerület Albertfalva u. 4. sz. I.16., 1 szoba, 26 m2 

4.  

A pályázat kihirdetésének határideje: 2018. 08.01. 
A pályázat beadásának határideje: 2018. 08. 31. 12 óra 
 
Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
b)  a nyertes pályázókon kívül további 2 pályázó tartaléklistára történő felvételét támogatja. 
Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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5./ napirendi pont: 
Budapest XI. Fehérvári út 182-190/B szám alatti épület üres lakásainak költségelven 
történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
 
 
Haidar Norbert : 5./ napirendi pont: Budapest XI. Fehérvári út 182-190/B szám alatti épület 
üres lakásainak költségelven történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása. A Bizottságnak 
van-e esetleg kérdése, vita van-e ehhez, nincs. Kérdezem, hogy tudunk-e itt is egyben 
szavazni. Rendben. Indulhat a szavazás. 
 
114/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 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. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

a)  hozzájárul a Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat tulajdonában álló, 
Budapest, XI. Fehérvári út 182-190/B. szám alatti épületben lévő üres garzonházi lakások 
költségelven történő bérbeadására 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., Fehérvári út 182-190/B. I. lh. I.3. – 1 szoba, 36 m2 
2.     Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. I. lh. I.7. – 1 szoba, 36 m2 
3.     Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. I. lh. V.2. – 1+1 fél szoba, 39 m2 
4.     Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. I. lh. III.10. – 1 szoba, 36 m2 
5.     Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. II. lh. I.7. – 1+1 fél szoba, 39 m2 
6.     Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. II. lh. III.7. – 1+1 fél szoba, 39 m2 
7.     Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. II. lh. V.3. – 1 szoba, 37 m2 

 
A pályázat kihirdetésének határideje: 2018. 08.01. 
A pályázat beadásának határideje: 2018. 08.31. 12 óra 
 
Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

b) a nyertes pályázókon kívül további 4 pályázó tartaléklistára történő felvételét 
támogatja. 
Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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6./ napirendi pont: 
Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat tulajdonában álló üres lakás költségelven 
történő bérbeadása kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozottak részére pályázati úton 
 
 
Haidar Norbert : 6./ napirendi pont: Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat 
tulajdonában álló üres lakás költségelven történő bérbeadása kerekesszékkel közlekedő 
mozgáskorlátozottak részére pályázati úton. Van-e esetleg ehhez kérdés, vitát megnyitom, 
csomagban tudunk-e szavazni. Indulhat a szavazás. 
 
115/2018. (VI. 26.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 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. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy  

a) hozzájárul a Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat tulajdonában álló 2 db üres lakás 
költségelven, kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozottak részére történő bérbeadására 
vonatkozó pályázati felhívás kiírásához, jóváhagyja a pályázati felhívást és a részletes 
pályázati kiírást, egyben felkéri a Polgármester urat annak aláírására. 

A pályázatra kiírt lakás címe: 

1.   Budapest XI. kerület Fehérvári út 182.-190/A. sz. Fsz. 100. (48 m2, 1+1 fél szoba, 
amerikai konyha, összkomfortos, akadálymentesített lakás) 

2.  Budapest XI. kerület Albertfalva u. 4. fsz. 14. (56 m2, 1+2 fél szoba, amerikai konyha, 
összkomfortos, akadálymentesített lakás) 
 
A pályázat kihirdetésének határideje: 2018. 08.01. 
A pályázat beadásának határideje: 2018. 08.31. 12.00  óra. 

   
Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  
b )  a nyertes pályázokon kívül további 2. helyezett pályázó felvételét támogatja. 
Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
 
Haidar Norbert:  Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2018. június 26. 
 
 
 
 
 
 

Nagyné Antal Anikó     Haidar Norbert  
jegyzőkönyv hitelesítő      elnök 


