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Bába Szilvia: Megnyitom a mai Szociális és Egészségügyi Bizottság rendes ülését. 
Megállapítom, hogy a 9 fős bizottságból 7 fő megjelent az ülésen, így határozatképesek 
vagyunk. A mai ülésen 5 napirendi pont lesz. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, vagy 
hozzászólása a napirendhez. Bocsánat jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom 
Rádi Károly, alelnök urat. Ha egyet értünk ezzel, akkor szavazzunk. 
 
118/2019. (XI. 26.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2019. 11. 26-ai rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Rádi Károlyt választja. 
Határid ő: 2019. november 26. 
Felelős: Bába Szilvia, elnök 
 
Bába Szilvia: Kijavítom magamat, mert 8-an vagyunk itt a bizottsági ülésen és nem 7-en. Öt 
napirendi pontunk van ma. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása a 
napirendi pontokkal kapcsolatban. Ha nincs, akkor szavazzunk. 
 
119/2019. (XI. 26.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a  
2019. 11. 26-ai rendes ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja meg: 
Nyilvános ülés: 
1. Támogatások elszámolása 
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
2. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet fejlesztéséhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés elszámolásának szakmai igazolása  
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
3. Budapest Főv. XI. Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló üres lakások piaci alapú 
bérbeadása pályázati úton 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 
Zárt ülés: 
4. Szociális ügyek elbírálása 
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
5. Lakásügyek 
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
Határid ő: 2019. november 26. 
Felelős: Bába Szilvia, elnök 
 
1./ napirendi pont: 
Támogatások elszámolása 
 
Bába Szilvia: 1./ napirendi pont: Támogatások elszámolása. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
van-e valamilyen hozzáfűzése? Nincs. Akkor röviden ismertetném azért a napirendi pont 
lényegét. Két bölcsődének az elszámolását látjuk: a Szívem Csücske Alapítványnál a 
Bölömbér Családi Bölcsődének az elszámolása, illetve a Boldogságban Felcseperedni 
Alapítvány Manócska Alapítványi Bölcsődének az elszámolása került itt bemutatásra. Van-e 
kérdés, vagy hozzászólás ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazzunk a döntési 
javaslatról. 
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120/2019. (XI. 26.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy szakmailag 
igazolja 
a) a Szívem Csücske Alapítvány támogatásának cél szerinti felhasználását  
287 240 ,-Ft  összegben. 
Határid ő: 2019. november 26. 
Felelős: Bába Szilvia elnök 
b) a Boldogságban Felcseperedni Alapítvány támogatásának cél szerinti felhasználását 
300 000,-Ft összegben. 
Határid ő: 2019. november 26. 
Felelős:  Bába Szilvia elnök 
 
 
Bába Szilvia: Elfogadtuk ezeket az elszámolásokat. 
 
 
2./ napirendi pont: 
Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet fejlesztéséhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés elszámolásának szakmai igazolása  
 
Bába Szilvia: 2./ napirendi pont: Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet 
fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés elszámolásának szakmai igazolása. Ezzel 
kapcsolatban megkérem Győrffyné Molnár Ilonát, hogy a tegnapi Pénzügyi Bizottság ülés 
eredményét ismertese velünk. 
 
Győrffyné Molnár Ilona:  T. Elnök Asszony! T. Bizottság! Tegnap a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. Úgy tárgyalta meg, hogy csak akkor fog a határozata életbe 
lépni, ha a mai bizottság szakmailag is támogatja az elszámolást. Arról van szó, hogy 
kaptunk az Egészséges Budapest Program keretében 111 MFt-ot orvosi eszközbeszerzésre. 
Ez a támogatási szerződés megköttetett, a Szent Kristóf Szakrendelőt megbíztuk ennek a 
beszerzésnek a lebonyolításával, ez a beszerzés közbeszerzés formájában megtörtént. A 
megérkezett számlák megfelelnek a jogszabályoknak, ezt tegnap a Pénzügyi Bizottság 
megállapította, illetve a szakmai tartalommal is az került beszerzésre, amit a minisztérium is 
jóváhagyott, illetve külső szakértők is jóváhagytak. Az elszámolást is a szakértő 
véleményezte, így valamennyi beszerzés a jogszabályoknak megfelelően történt, úgyhogy a 
Bizottság nyugodt szívvel támogathatja az elszámolást.  
 
Bába Szilvia: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Hozzászólása? Ha nincs, akkor 
szavazzunk erről az egy határozati javaslatról, ami az előterjesztéshez tartozik. 
 
121/2019. (XI. 26.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy  
111.327 000,-Ft  összegben szakmailag igazolja a Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. számára a Gyermek Egészségügyi Központ és 
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 Egynapos Sebészet fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósításához átadott 
pénzeszköz cél szerinti felhasználását. 

 
Határid ő:     2019. november 29. 
Felelős:        Bába Szilvia elnök 
 
 
3./ napirendi pont: 
Budapest Főv. XI. Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló üres lakások piaci alapú 
bérbeadása pályázati úton 
 
 
Bába Szilvia: 3./ napirendi pont: Budapest Főv. XI. Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló 
üres lakások piaci alapú bérbeadása pályázati úton. Ehhez az előterjesztéshez van-e kérdés? 
 
dr. Molnár László: Köszönöm szépen. T. Alpolgármester Asszony! T. Elnök Asszony! Azt 
szeretném kérdezni, hogy feltétele a pályázat beadásának a 11. kerületi lakcím, illetve az itt 
tartózkodás. Az a kérdésem, hogy ezt valamilyen határidőhöz kívánjuk-e kötni, vagy akár egy 
egy napos lakcímkártya is megfelelő a pályázatnál. Köszönöm. 
 
Bakai-Nagy Zita: Kedves képviselő társam. Igazából a kiírásnál mi azt gondoltuk, hogy 
mindenképpen előnyben részesítjük a 11. kerületi lakosokat, és szeretnénk, ha ők tudnának 
pályázni minél hatékonyabban, és a mi lakosságunkat tudnánk előnyben részesíteni. Ezért is 
írtuk ki feltételként, hogy Ő legyen 11. kerületi lakos. Valóban nincs benne az 
előterjesztésünkben, hogy mi a feltétele, de köszönjük, hogy felhívta a figyelmet, mi akkor ezt 
abban pontosítjuk, hogy ezt meg tudjuk oldani.  
 
Mozsár Beatrix: T. Képviselő-úr! Így van, most nincs ehhez kötve. Ha a Bizottság itt úgy 
dönt, hogy ezen óhajt változtatni – ugyanis az elmúlt időszakban a pályázati kiírásokban 
kifejezetten nyitottak voltunk, csak az életkor illetve a házasságkötés kapcsán nagykorúvá vált 
pályázókat fogadtuk be, és most megpróbálnánk kifejezetten a 11. kerületi tartózkodási illetve 
bejelentett lakóhellyel rendelkezőknek. Ez némileg szűkítené azt a kört, ami az elmúlt évek 
tapasztalatán nagyon-nagyon szélesre ki volt nyitva. Most ebben a pályázati kiírásban nincs 
meghatározva, hogy egy hónap, egy év, két év, egyszerűen – én úgy gondolom, de nyilván 
nem az én előterjesztésem, hanem Alpolgármester asszonyé -, hogy meg kell próbálni egy 
kicsit úgy szűkíteni a beérkező pályázatokat, hogy kifejezetten 11. kerületi tartózkodási vagy 
állandó lakcímmel rendelkező pályázókat próbáljuk meg támogatni.  
 
Bába Szilvia: Kérdezem Képviselő urat, hogy esetleg valami javaslata lenne-e ezzel 
kapcsolatosan? 
 
(mikrofonon kívüli hozzászólás) 

 
Bába Szilvia: Akkor Gyöngyvért kérdezem. 
 
Németh Gyöngyvér: Köszönöm a szót. Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy milyen 
felületen tervezzük ezt a pályázatot, vagy milyen formában tervezzük ezt a pályázatot 
meghirdetni, és hol, hogyan fognak tudni erről a lakosaink. Szimplán csak informatív a 
kérdésem. 
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Mozsár Beatrix: T. Képviselő asszony!  A honlapon fog kihelyezésre kerülni. Ha itt döntés 
születik, és a pályázati kiírást a Polgármester úr aláírja, akkor a honlapon fog digitálisan 
megjelenni, kinyomtatott formában meg fog jelenni a Zsombolyai úti portán, illetve a Bocskai 
úti portán is. Egy hónapig van kint, december 19-én mindenki meg is nézheti. Próbáltuk az 
alaprajzot mellé rakni. Ez egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú épület, tehát ez 
kifejezetten a műszaki kollégák által készített alaprajz. Ez azon ritka két olyan lakások egyike 
az üres lakások közül, hogy kulcsra készek, ezért gondoltuk a piaci megmérettetést. Ilyen 
lakásaink ritkán vannak. Egy hónapig kint van, nagy az érdeklődés, tudják, hogy ezeket a 
pályázatokat a honlapon tudják megnézni, de nyomtatott formában is megjelennek a portán.  
 
Bába Szilvia: Köszönöm szépen, akkor a vita kört nyitnám meg, ha nincs több kérdés. 
 
Németh Gyöngyvér: Annak nem látják-e, nem látjátok-e annak szükségességét, hogy ezt akár 
az újbuda újságban, akár az újbuda facebook oldalán is meghirdessük, mert az sokkal 
szélesebb kört elérne itt a kerületben, pláne, ha a kerületi lakosokat célozzuk meg, és azért 
úgy gondolom, hogy ez pl. a fiataloknak is egy nagyon jó induló lehetőség lehet ez a méretű 
lakás. Akár a facebook hirdetés, akár az idősebbek számára az újduda újság egy jó platform 
lehet, amit ki lehetne használni.  
 
Bába Szilvia: Alpolgármester Asszonnyal ezt egyeztettük az imént, Ő elmondja, hogy mi a 
terv. 
 
Bakai-Nagy Zita: Mindenképpen az van, hogy a facebook oldal az egy mindenképpen 
hatékony kommunikációs eszköz a fiatalok számára. Vannak idősebbek, akik nem használnak 
facebook-ot, az újbuda újságban lehet feléjük meghirdetni – szerintem egy rugóra jár az 
agyunk, hogy ezt meg tudjuk oldani. Nem hiszem, hogy ezzel bárkinek is kifogása lenne, 
hogy egy ilyen pályázatot megjelentessünk az újbuda újságban.  
 
Bába Szilvia: Akkor, ha most már nincs több kérdés, akkor tényleg megnyitom a vitát. 
 
dr. Molnár László:  Köszönöm szépen. A meghirdetéssel kapcsolatban arra szeretném 
felhívni a figyelmét az előterjesztőnek illetve a pályázat kiírójának, hogy azért én látatlanban 
fogadok abban, hogy a csak a honlapra feltett pályázatra is legalább 60 pályázó fog érkezni 
erre a két lakásra. Ha ezt kitolják a facebookra (az újbuda újságban egyébként szerintem 
terjedelmi okok miatt nem fog tudni megjelenni), de ha az újbuda újságban is megjelentetik, 
akkor erre a két lakásra kb 150 – 200 db pályázat fog beérkezni, ez mind meg fogja nehezíteni 
a döntést. Nincsen módosító javaslatom, és hálistennek nem nekem kell ezzel foglalkozni, 
ugyanakkor én csak felhívom arra a figyelmet, hogy a jövőben szerintem érdemes ezt 
átgondolni, hogyha ilyen lakcím megkötést tesz a kiíró, ennek is megvan a maga értelme. Én 
ezt el tudom fogadni, és értem is, ugyanakkor már látom azokat a vitákat, hogy van egy napos 
lakcímkártya, de a feleségének még nincs lakcímkártyája, de a gyerekek meg Kiskunmajsára 
vannak bejelentve….stb. Ha ilyen lakcímmegkötést teszünk, azt maximálisan el tudom 
fogadni, de érdemes a jövőben ezt egy kicsit precízebben megfogalmazni, hogy mik az 
elvárások a pályázókkal kapcsolatosan.  
 
Bába Szilvia: Köszönjük a javaslatot, teljesen egyet értünk vele, ezt a jövőben precízebben 
fogjuk megtenni. A pályázati felhívásnál is a feltételek azért viszonylag precízen vannak 
tagolva, ha beérkezik 150 pályázat, akkor 150 pályázatból, de mégis szerintem ki lehet 
választani, lehet, hogy nagyobb munka lesz, de azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk.  
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Németh Gyöngyvér: Erre reflektálva, én azért kérdeztem, hogy van-e rá szükség, hogy az 
ilyen honlapra feltett mennyire ér el a lakosokhoz, mert ha úgy gondoljuk, hogy nagyobb 
merítést szeretnénk – én nem futamodom meg attól, hogy 150 pályázatot átnézzünk - ha 
jobban el tudunk érni azokhoz, akinek szükségük lehet ilyen támogatásra. Módosító 
javaslatom meg majd a vitában lehet, hogy lesz. 
 
Bába Szilvia: Ez már a vita.  
 
Németh Gyöngyvér: Olyan módosító javaslatom lenne, hogy egy olyat belevehetnénk, hogy 
a pályázat kiírásakor már rendelkezzen 11. kerületi lakcímkártyával. Mert akkor ezzel nem 
döntünk egy nagyot, hogy hány éve itt lakóknak adjuk ki, de ha már a pályázati kiírásakor 
rendelkezik a pályázó 11. kerületi kötődéssel, akkor nem zárjuk ki azt, aki 2 hónapja költözött 
ide, meg azt, aki évekkel ezelőtt is itt élt. Egy közös minimumot tudunk ezzel felállítani. 
 
dr. Molnár László:  Elfelejtettem hozzászólásként feltenni: a pályázat elbírálásában két 
nagyon fontos szempont, maximálisan egyet értek azzal a két szemponttal, amit 
megfogalmaztak, viszont más szempont azért nincsen. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a 
150 pályázó közül milyen szempont alapján fog képviselő asszony válogatni. Természetesen 
ez egy pályázat és a pályázati feltételek azért adottak. Én még más szempontokat is a jövőben 
megfontolásra vennék, Itt egyébként akár lehet azt is értékelni, hogy valaki mióta a kerület 
lakója, van-e olyan szempont, hogy ha egyszer lesznek nagyobb lakások is, hogy a családok 
előnyben vannak-e, vagy a házastársak előnyben vannak-e, vagy bármilyen élethelyzetet 
egyébként előnyben részesítünk, a pályázat során, amik életszerűek. A kerületi lakcímmel 
kapcsolatosan had tegyek még egy utolsó megjegyzést: életszerűen azért sokan tartózkodnak, 
élnek itt a kerületben, akik segítségre és támogatásra szorulnának, ugyanakkor hallottam már 
olyan gyakorlatról, hogy valakit mondjuk az albérletébe nem feltétlen engednek 
bejelentkezni, és ez esetben nem biztos, hogy Ő fog rendelkezni kerületi lakcímkártyával, 
noha egyébként már 10 éve itt él a kerületben. ezeket a jövőre való tekintettel említettem. Én 
még egyszer azért óva inteném, ez egy nagyon nagy kerület, 150 ezres, két lakásról 
beszélünk. Hirdessék nyugodtan sok oldalon, egyébként a faceboook csoportok jól működnek, 
azonnal ki fogják ezt dobni.  
 
Bakai-Nagy Zita: Több dologra is reagálnék. Az újbuda honlapon való meghirdetés: sajnos 
nagyon sok panasz érkezett az újbuda honlapra. Mondjuk úgy, hogy az információnak nem 
túlságosan megy át a keresőkön, és nehezen lehet megtalálni bizonyos akár kiírásokat, akár 
anyagokat, ezért szeretnénk minél szélesebb körben kinyitni. Piaci alapú bérlésről beszélünk 
most: 1500 Ft/m2 alapon lehet bérelni. Nem szociális, rászorultság alapján, hanem piaci 
alapon, ahogyan azt a most hatályos rendeletünk is megengedi. Ezért is határoztuk meg 1500 
Ft-ban. Ez nem az olcsóbb kategóriába tartozik. Azt gondolom, hogy ha el tudunk jutni olyan 
emberekhez (1 szobás lakásokról van szó, ha megnézi mindenki az előterjesztést 1 szoba, 
előszoba, konyha, fürdőszoba, WC, kamra lakásról beszélünk), nem hatalmas épületekről, 
lakás komplexumokról. Ha egy újbudai kerületi lakos ezt ki tudja fizetni és tudunk neki 
segíteni, akár egy fiatalnak, aki nem tud lakást venni, iszonyatos albérlet árak vannak, és Ő 
van olyan szerencsés, hogy az albérletébe beengedték, tehát hivatalos úton kötött szerződést, 
és ezt meg tudta oldani, abban tudunk segíteni nekik, hiszen egy főnek szűkösen két főnek ez 
azért megfelelő lakást biztosít. Ők akkor el tudnak indulni ebben a lakásbérlésben. Azt 
gondolom, és egyet értek képviselő-úrral, hogy sok pályázat várható, de akkor tudjuk, hogy 
hova kell fejlődnünk. Sajnos ebben a mostani helyzetünkben ennyit tudtunk kiadni, az előző 
érában nem maradt ránk még több olyan lakás, amit még pluszban ki tudnánk adni.  
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Megpróbáljuk tovább fejleszteni és olyan lakásokat előállítani, hogy minél több embernek, 
minél több rászorulónak, és akár piaci bérlőnek is tudjunk lakást adni. Egy hónap alatt nem 
tudjuk megváltani a világot, próbálunk előre haladni, és minél több lakásügyben előre 
haladni, és segíteni az embereknek, a 11. kerületi lakosoknak. Köszönöm.  
 
dr. Szöllősi Ágnes: Lehet, hogy azóta már megváltozott a helyzet, emlékezetből tudok 
beszélni erről az előterjesztésről. A kérdésem az, ha nem házaspár, hanem testvérpár, akkor 
szülő-gyerekkel, ilyen esetben hogyan változnak a feltételek. Lehet-e nekik is pályázni, és 
ekkor pedig milyen megkötések vannak.  
 
Mozsár Beatrix: Ez egy egy szobás lakás. Egy testvérpár meg szülő, nem fog tudni lakni. 
Szülő gyerekkel is pályázhat. Csak azt kértük, hogy ha valaki házaspár, azt igazolja, ha 
élettársi viszonyban van, igazolja. Ezek azok, amik feltételei, hogy a benyújtott pályázatra 
ezeket a feltétel rendszereket adja meg, jövedelmet is igazolni kell. Mivel ez nem szociális, 
ezért lényeges, hogy hány fő, az adatlapban benne van a pályázó, illetve a pályázóval együtt 
költöző, mert ebből lehet kiszámolni az egy főre eső jövedelmet. Én bízok abban, hogy ezt 
elolvasva a pályázók, azért azok érzékelni fogják, hogy ez egy egy szobás lakás. Beadhatja 
egy 5 fős család, de én úgy gondolom, hogy egy 5 fős családot a bizottság nem fog támogatni, 
hogy ide bekerüljön, mert van egy helyi rendelet, amiben meg van határozva, hogy 1 fő, 2 fő 
illetve a lakosok számától függően mekkora lakásigény az, ami szükséges. Biztos vagyok 
benne, hogy lesznek érvényes és érvénytelen pályázatok, mert talán 3 olyan képviselő ül itt, 
aki a régebbi bizottságban is benne volt. Volt olyan képviselő, aki azt mondta, hogy 
lehetetlen, hogy ennyi érvénytelen pályázó volt. Együtt fogjuk bontani ezeket a pályázatokat, 
és nagyon nehezen tudnak olvasni az emberek pályázatokat, és csak azt látják, hogy ki van 
írva egy pályázat, és teljesen mindegy, hogy ő ezeknek a feltételeknek megfelel vagy nem 
felel, ezt be kell adni. Amiben tudnak ők segítenek, de sokan még ezt sem veszik igénybe.  
 
Bába Szilvia: Azt javaslom, hogy Németh Gyöngyvér javaslatáról szavazzunk, ami az volt, 
hogy annyiban módosítsuk a kiírást, hogy a pályázatkiírásának időpontjában már 11. kerületi 
lakos volt a pályázó. 
 
122/2019. (XI. 26.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy javasolja a 
pályázati kiírásban módosítani azt, hogy „a pályázat kiírásának időpontjában 11. kerületi 
lakos a pályázó.” 
Határid ő: 2019. november 26. 
Felelős: Bába Szilvia elnök 
 
 
123/2019. (XI. 26.) 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.§ (2) bekezdésben 
foglalt átruházott hatáskör alapján 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
úgy határozott, hogy az alább felsorolt 2 db üres lakás bérbeadására piaci alapú pályázat 
kiírásához hozzájárul, 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. kerület Rimaszombati út 5. I. 2.    1 szoba – 44 m2 

2) Budapest XI. kerület Rimaszombati út 5. fszt. 1.   1 szoba – 44 m2 

A pályázati felhívás kihirdetésére 2019. december 04. napjával kerüljön sor. 

A pályázat beadásának határideje 2020. január 06. 16.00 óráig. 

Határid ő: 2020. január 06. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester  
 
 
Bába Szilvia: Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2019. november 26. 
 
 
 
 
 
 

    Rádi Károly     Bába Szilvia 
jegyzőkönyv hitelesítő         elnök 


