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Haidar Norbert:  Üdvözlök mindenkit. Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom 
Turbók Jánosnét. Elfogadod? 
 
Turbók Jánosné: Igen. 
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen, akkor indulhat a szavazás. 
 
26/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2019. 03. 19-ei rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Turbók Jánosnét választja. 
Határid ő: 2019. március 19. 
Felelős: dr. Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert:  Nyilvános üléssel kezdünk majd. De először fogadjuk el a napirendeket. A 
kiküldöttekhez képest nem lenne változás. Összesen 10 napirendi pontunk van. Van-e esetleg 
kérdés a napirendekhez? Nincsen. Vita? Vitát lezárom, indulhat a szavazás. 
 
27/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2019. 03. 19-ei rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja meg: 
Nyilvános ülés: 
1. Döntés fogorvosi praxisról 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
3. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
4. Pályázat kiírása az Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
5. I-CARE SMART projekt indítása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
6. Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán 
Előterjesztő: Gajárszki Áron, képviselő 
7. Budapest XI. Albertfalva u. 4. sz. alatti épület üres lakásainak költségelven történő 

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

bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
Zárt ülés: 
9. Szociális ügyek elbírálása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
10. Lakásügyek 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
Határid ő: 2019. március 19. 
Felelős: dr. Haidar Norbert, elnök 
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1./ napirendi pont: 
Döntés fogorvosi praxisról 
 
 
Haidar Norbert : 1./ napirendi pont: Döntés fogorvosi praxisról. Itt van a körünkben a Doktornő, 
dr. Gulyás Zsófia. Szeretettel köszöntjük, és egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni a 
mikrofonnál, ha kérhetnénk.  
 
dr. Gulyás Zsófia: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Dr. Gulyás Zsófia vagyok. 2007-ben 
végeztem Budapesten, a Semmelweis Egyetemen, az Orvostudományi Karon, és még ebben az 
évben kezdtem el dolgozni a Szent Erzsébet fogászaton a 11. kerület Hengermalom úton. Ezt a 
rendelőt a Szent Adalbert Misszió Alapítvány Működteti, és nem csak a területileg hozzá tartozó 
körzet ellátását végzi ez a rendelő, hanem hajléktalanok, rászorulóknak a fogászati kezelését is. A 
praxis 2015. óta betöltetlen, és idén én szeretném betölteni ezt a pozíciót, méghozzá a meghirdetett 
letelepedési pályázat keretén belül. Ebben az Alapítvány támogat, a kollégáim szintén, és azért 
vagyok itt, hogy az Önök szíves támogatását is kérjem. 
 
Haidar Norbert : Köszönjük szépen Doktornőnek a bemutatkozást. Van-e esetleg kérdés a 
Doktornőhöz. 
 
Ludányi Attila:  Kitért rá egy mondatban, de azért mégis rákérdezek: a Misszió Alapítvány 
támogatja Önt abban, hogy Ön töltse be ezt a pozíciót, ezt a praxist? 
 
dr. Gulyás Zsófia: Igen. 
 
Haidar Norbert : Van-e más kérdés. A vitát megnyitom, lezárom, indulhat a szavazás, egy 
határozati javaslatunk van. 
 
28/2019. (III. 19.) 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 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata határozatlan időre kössön feladat-ellátási szerződést dr. Gulyás Zsófia 
fogorvossal a 310096623 sz. felnőtt fogorvosi praxis (25. számú felnőtt fogorvosi körzet) területi 
ellátási kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából, a mellékelt dokumentumok alapján. 
Rendelés helye: 1119 Budapest, Hengermalom u. 2/d. felnőtt fogorvosi rendelő. 
Rendelési ideje: hétfő: 14-20, kedd: 8-14, szerda: 14-20, csütörtök: 8-14; péntek: 8-14. 
Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti megkötésére. 
Határid ő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert : Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a Doktornőnek. 
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2./ napirendi pont: 
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
 
Haidar Norbert : 2./ napirendi pont: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. Itt van 
körünkben Igazgató Asszony. Kívánja-e kiegészíteni. 
 
Soltész Erika: Nem. Kérdés van-e esetleg a napirendhez? Vita? Vita sincs. Szavazzunk, egy 
határozati javaslatunk van.  
 
29/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek „A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása” című 
előterjesztést. 
Határid ő: 2019. március 21. 
Felelős: dr. Haidar Norbert, elnök 
 
 
3./ napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 
 
 
Haidar Norbert : 3./ napirendi pont: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet 
módosítása. Kérdés? Vita? Indulhat a szavazás. 
 
30/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek „Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet 
módosítása” című előterjesztést. 
Határid ő: 2019. március 21. 
Felelős: dr. Haidar Norbert, elnök 
 
 
4./ napirendi pont: 
Pályázat kiírása az Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére 
 
Haidar Norbert : 4./ napirendi pont: Pályázat kiírása az Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői 
álláshelyére. Kérdés van-e esetleg? Vita? Vita sincs, indulhat a szavazás. 
 
31/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy: megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Pályázat kiírása az Újbudai Bölcsődei 
Intézmények vezetői álláshelyére” című előterjesztést. 
Határid ő: 2019. március 21. 
Felelős: dr. Haidar Norbert, elnök 
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5./ napirendi pont: 
I-CARE SMART projekt indítása 
 
 
Haidar Norbert : 5./ napirendi pont: I-CARE SMART projekt indítása. Alpolgármester úrnak 
megadom a szót.  
 
dr. Molnár László:  Köszönöm szépen! T. Elnök Úr! T. Bizottság! Az Önkormányzat korábban 
már elfogadta az Idősügyi Koncepcióját, és ennek egy része kifejezetten foglalkozik azzal, hogy 
milyen digitális fejlesztéseket lehetne bevezetni ahhoz, hogy az idősek ellátásában a SMART 
technológia is megjelenjen. Ez által egyrészt a saját életünket, másrészt az idősekkel 
foglalkozóknak az életét, és nem utolsó sorban az időseknek az életét is megkönnyítse. Egyrészt 
ez az idősügyi koncepció alapja annak, hogy ezt a korábbi pályázatot beadtuk, másik pedig az - 
bizonyára emlékeznek rá, hogy a Norvég pályázatnál nyertünk egy jelentősebb összeget -, és 
annak a pályázatnak az egyik kimenetele volt az, hogy elkészítettük az innovációs ökoszisztémát 
az idősügyet támogató SMART dokumentumot. Ennek a kettő dokumentumnak az alapján adtuk 
be ezt az új pályázatot, és nyertük el újra, ezt a nemzetközi projektnek a vezetését. Én azt 
gondolom, hogy ez a negyedik komoly nemzetközi pályázati támogatás, ami szorosan kapcsolódik 
az idősügyhöz, ebből is látszik, hogy egyrészt nagyon sikeres ez a leegyszerűsítve: a 60+ 
programunk; másodsorban az is látszik, hogy komoly nemzetközi érdeklődés van aziránt, hogy a 
SMARt megoldásokat miként lehet az idősügyben bevezetni. Én nagyon bízok abban, hogy ez a 
program, hogyha megvalósul, és azokat a szereplőket, akik a pályázatban szerepelnek konkrétan a 
kutató - fejlesztő szférát, az üzletis szférát, a közszférát és a civil szférát megfelelően egy 
platformra tudja hozni; és az informatikai fejlesztések az IKT eszközök, a Startupok abba az 
irányba kezdenek el dolgozni, hogy ez az időseknek is jó legyen, akkor megint egy olyan jó 
gyakorlatot tudunk a 11. kerületben bemutatni, amiről azt gondolom, hogy akár Magyarországon, 
de Budapesti szinten biztosan egyedülálló. Én bízok abban, hogy ezekkel az új fejlesztésekkel a 
60+ még tovább fog színesedni. Erről szól ez a pályázat. Köszönöm szépen. 
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés Alpolgármester úrhoz? Vitát 
megnyitom, lezárom. Indulhat a szavazás. 
 
32/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az „I-CARE SMART projekt indítása” című előterjesztést. 
Határid ő:       2019. március 21. 
Felelős:          dr. Haidar Norbert, elnök 
 
 
6./ napirendi pont: 
Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán 
 
 
Haidar Norbert : 6./ napirendi pont: Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán. Képviselő 
úr ha jól látom, nincs itt a teremben előterjesztőként. Van-e esetleg aki kérdést kíván intézni az 
előterjesztéshez. 
 
Jeszenszky Sándor: Köszönöm szépen. T. Bizottság! Néztem itt a lehetőségeket és az árakat, azt 
javaslom, hogy majd pontosan utána kell ennek nézni, mert az előterjesztésben szereplő áraknak 
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egy kicsit utána néztem és megtaláltam a neten FŐKÉTÜSZ jelenlegi ajánlatait, és azzal valahogy 
itt ez a kedvezmény mértéke nem stimmel, meg valamennyivel még olcsóbb is az alapajánlat. A 
FŐKÉTÜSZ-nek a web oldalán most egy 9.400 Ft-os bruttó ár 7.402 Ft+áfás ár szerepel, erre a 
szenzorra, erre az érzékelőre. Majd azért ezt pontosan egyeztetni kell, hogy milyen árak vannak. 
Másik, amit halkan megjegyeznék, hogy nekem évek óta két vesszőparipám van, csak lehetőség 
híján ezzel nem sokat lehet lépni, hogy Magyarországon azért tudvalevőleg tudni kell, hogy van 
két olyan tétel, aminek 27%-os áfa kulcs van: ilyen a szén-monoxid detektor, és az autós 
gyerekülés. Ez csak egy megjegyzés ehhez, hogy támogatható a projekt, de úgy gondolom, hogy 
ezeket a biztonsági és életvédelmi eszközöknek kellene még inkább központilag áfa oldalon is 
még inkább támogatottnak lenni. Köszönöm szépen. 
 
Haidar Norbert : Alpolgármester úrnak vitában megadom a szót. 
 
dr. Molnár László:  Csak azért nem akarok a kérdésre válaszolni, mert nem én vagyok az 
előterjesztő, hanem Képviselő úr. Nekem is számos kérdésem van, attól függetlenül, hogy egy 
támogatandó és jó gondolatnak gondolom azt, hogy egy ilyen típusú készülékekkel szereljük fel 
elsősorban az önkormányzati lakásokat, mert úgy gondolom, hogy nekünk az elsődleges 
kötelezettségünk az önkormányzati lakások felé van. Ugyan így az árral kapcsolatban: nem biztos, 
hogy én feltétlen egyet értek azzal, hogy ezt nekünk ingyen kell biztosítanunk mindenki részére, 
tehát valamilyen típusú hozzájárulást én szívem szerint szednék. Nem biztos, hogy érdemes 
kiszedni azokat a lakásokat, ahol bár a fűtés távfűtés, de a konyhában egyébként gázzal főznek, 
őket az előterjesztő most kiszedte az előterjesztésből. Nem biztos, hogy ilyen típusú szociális 
kérdéssé tenném, mint az előterjesztő, tehát nekem is számos kérdésem van. A FŐKÉTÜSZ árral 
nem is tudnék vitatkozni, mert bevallom, hogy azt én meg se néztem, de az biztos, hogy a 30%-os 
kedvezményt a képviselő úr is a nettót, bruttót hasonlította össze, és akkor kapásból, ha a 27%-os 
áfát hozzáadom, akkor az a 30%-os kedvezmény már csak 3-4 %. Tehát számos kérdés van, ettől 
függetlenül én azt gondolom, hogy ezt érdemes a Képviselő-testületnek megtárgyalnia, és majd az 
Ő bölcsességükre bízzuk, hogy egyébként mi lesz ennek a jövőbeni folytatása ennek a projektnek. 
Bízom abban, hogy a Képviselő-testületi ülésen ezeket a kérdéseket a képviselő úrral tudjuk majd 
tisztázni.  
 
Haidar Norbert : Köszönöm szépen. Van-e esetleg vitában egyéb hozzászólás. Nem látok. 
Javaslom akkor én is, hogy a Képviselő-testület elé engedjük ezt a kérdést. Indulhat a szavazás. 
 
33/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a „Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán” című 
előterjesztést. 
Határid ő:      2019. március 21. 
Felelős:         dr. Haidar Norbert, elnök 
 
 
7./ napirendi pont: 
Budapest XI. Albertfalva u. 4. sz. alatti épület üres lakásainak költségelven történő bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírása 
 
Haidar Norbert : 7./ napirendi pont: Budapest XI. Albertfalva u. 4. sz. alatti épület üres 
lakásainak költségelven történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása. Van-e esetleg kérdés a 7.  
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napirendhez? Vita? Vita sincs. Itt, ha jól látom 2 határozati javaslat van. Mehet-e egyben. Mehet, 
köszönöm szépen, indulhat.  
 
34/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 
szóló 34/2017. (IX. 26.) XI. ÖK. önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésben foglalt átruházott 
hatáskör alapján 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy  
a) hozzájárul a Budapest Főváros XI. Újbuda Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XI. 

Albertfalva u 4. szám 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. I. 14. 1 szoba, 26 m2 
2. Budapest XI. kerület Albertfalva u. 4. II. 10. 1 szoba + galéria, 42 m2 

A pályázat kihirdetésének határideje: 2019. IV. 01. 
A pályázat beadásának határideje: 2019. V. 03. 12 óra 
 
Határid ő: 2019. május 03. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
b) a nyertes pályázókon kívül további 2 pályázó tartaléklistára történő felvételét támogatja. 
 
Határid ő: 2019. december 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
 
8./ napirendi pont: 
Budapest XI. Fehérvári út 182.-190/B sz. alatti épület üres lakásainak költségelven történő 
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása 
 
Haidar Norbert : 8./ napirendi pont: Budapest XI. Fehérvári út 182.-190/B sz. alatti épület üres 
lakásainak költségelven történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása. Kérdés van-e esetleg a 
8-hoz? Vita? Vitát sem látok. Itt is mehet-e egyben? Igen, köszönöm, indulhat. 
 
35/2019. (III. 19.) SZEB határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 
szóló 34/2017. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésben foglalt átruházott 
hatáskör alapján 8 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.10. –  1 szoba, 36 m2 
2. Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. I. lh. II. 8. –  1 + 1 félszoba, 39 m2 
3. Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. I. lh. IV. 3. – 1 szoba, 36 m2  
4. Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. I. lh. V. 4. –  1 + 1 félszoba, 39 m2 
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5. Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. I. lh. V. 6. –  1 + 1 félszoba, 39 m2 
6. Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. II. lh. III. 5. – 1 + 1 félszoba, 39 m2 
7. Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. II. lh. IV. 1. – 1 szoba, 37 m2 

A pályázat kihirdetésének határideje: 2019. IV. 01. 
A pályázat beadásának határideje: 2019. V. 03. 12 óra 
 
Határid ő: 2019. május 03. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
b) a nyertes pályázókon kívül további 4 pályázó tartaléklistára történő felvételét támogatja. 
 
Határid ő: 2019. december 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
 
Haidar Norbert : Zárt ülés következik. 
 
 
Budapest, 2019. március 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Turbók Jánosné     Haidar Norbert  
jegyzőkönyv hitelesítő      elnök 
 


