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Mayer Péter    osztályvezető, Szociális és Egészségügyi Osztály 
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Mátics Kati    mb. intézményvezető, ÚSZOSZ 
Juhászné Csuka Csilla  intézményvezető, ÚHSZK 
Bacskainé dr. Lengyel Márta  házi gyermekorvos 
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Bába Szilvia: Elkezdenénk a mai Szociális és Egészségügyi Bizottság ülését. A 9 főből 
8-an vagyunk jelen, 1 fő hiányzik – Nagyné Antal Anikó – aki jelezte, hogy a mai 
ülésen nem tud részt venni. Így is határozat képesek vagyunk. Először választunk egy 
jegyzőkönyv hitelesítőt, én Siklós Sirinre teszek javaslatot. Szavazzunk erről. 
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy 
 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2020. szeptember 22-ei 
ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjeként Siklós Sirint válasszák meg. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
53/2020. (IX. 22.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 
a 2020. 09. 22-ei rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Siklós Sirint választja. 
Határid ő: 2020. szeptember 22. 
Felelős: Bába Szilvia, elnök 
 
(Siklós Sirin nem szavazott) 
 
Bába Szilvia: A mai ülésen 13 napirendi pont lesz, ebből 7 nyilvános, és 6 zárt üléses 
napirendi pont. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor hallgatom. Hozzászólás?  
 
dr. Molnár László:  Köszönöm szépen. T. Elnök asszony! Azt szeretném kérdezni, 
hogy a képviselő-testület előtt lesz csütörtökön a Szent Kristóf Szakrendelőnek az 
üzemeltetési szerződésének a módosítása. Mivel ez egészségügyi kérdést is érint, ezért 
kérdezem, hogy ez miért nem szerepel a mai bizottsági ülésen. Köszönöm szépen. 
 
Bába Szilvia: Erre nem tudok választ adni, de meg fogom tudakolni és a képviselő-
testületi ülésen remélem választ kapunk rá, hogy mi miért nem tárgyalhattuk. 
 
Bakai-Nagy Zita: Az előterjesztést elolvasva, látható, hogy itt ingatlanokkal 
kapcsolatos az előterjesztés, nem pedig szociális és egészségügyi kérdés, gondolom 
ezért nem került elénk. De ha ezt kifogásolja, akkor a testületi ülés előtt egy rendkívüli 
ülésre ezt be tudjuk hozni.  
 
dr. Molnár László: Az előterjesztést én is olvastam, és láttam, hogy ez egy ingatlan, 
de egy rendelőnek a kialakításáról van szó. Ennyi erővel a Szent Kristóf Szakrendelő 
ügyeit akkor nem tárgyaljuk, mert ingatlanról beszélünk? Természetesen nem kívánok 
rendkívüli üléssel zaklatni senkit. Egyetlen egy kérdésem lett volna csak, hogy milyen 
rendelőt kívánnak ott kialakítani, de ezt feltehetően a csütörtöki testületi ülésen 
megtudom, így én ezzel részemről lezártam a vitát, csak jeleztem. Köszönöm. 
 
Bába Szilvia: Egyéb itt a vitában? Ha nincs, akkor szavazzunk a napirendi pontokról. 
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága … szavazattal  úgy határozott, hogy a  
2020. 09. 22-ei rendes ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja meg: 

Nyilvános ülés: 
1. Döntés házi gyermekorvosi praxisról (21-es számú házi gyermekorvosi körzet) 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
2. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 
         Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
3. A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 
4. Alapítványok támogatása 

•  Szent Adalbert Misszió Alapítvány támogatása 
          Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
5. Az Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálása 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
évi fordulójához 
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester 

7. Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önk. tulajdonában lévő üres és rossz műszaki állapotú 
lakások költségelven történő bérbeadása pályázati úton 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 

Zárt ülés:  
8. Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
9. Javaslat „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: Bába Szilvia, SZEB elnök 
10. Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
11. Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím adományozására 
         Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
12. Javaslat „Újbuda díszpolgára” cím adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
13. Lakásügyek 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
54/2020. (IX. 22.) SZEB határozat 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 
a  
2020. 09. 22-ei rendes ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja meg: 

Nyilvános ülés: 
1. Döntés házi gyermekorvosi praxisról (21-es számú házi gyermekorvosi körzet) 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
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2. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 
         Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
3. A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 
4. Alapítványok támogatása 

•  Szent Adalbert Misszió Alapítvány támogatása 
          Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
5. Az Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálása 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
évi fordulójához 
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester 

7. Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önk. tulajdonában lévő üres és rossz műszaki állapotú 
lakások költségelven történő bérbeadása pályázati úton 
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester 

Zárt ülés:  
8. Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
9. Javaslat „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: Bába Szilvia, SZEB elnök 
10. Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
11. Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím adományozására 
         Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
12. Javaslat „Újbuda díszpolgára” cím adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
13. Lakásügyek 

Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester 
Határid ő: 2020. szeptember 22. 
Felelős: Bába Szilvia, elnök 
 
 
1./ napirendi pont: 
Döntés házi gyermekorvosi praxisról (21-es számú házi gyermekorvosi körzet) 
 
 
Bába Szilvia: A napirendi pontok megbeszélése előtt szeretném tájékoztatni a T. 
Bizottságot, hogy dr. Lehoczky Péter főigazgató úr jelezte, hogy a mai ülésre nem tud 
eljönni, viszont tájékoztatott arról, hogy a Szent Kristóf Szakrendelő révén az összes 
Újbudai bölcsődébe és óvodába érintés mentes fertőtlenítő adagolókat helyeztek ki, 
illetve az idősek házába is és több helyre, ahol erre igény mutatkozott. Ezt ez úton is 
nagyon szépen köszönöm Nekik. Szeretném pontosítani: valamennyi intézményünk, 
valamennyi telephelyén. Óriási munkát végeznek és óriási segítséget nyújtanak abban, 
hogy Újbudának az intézményei- amennyire lehet – biztonságban legyenek a 
koronavírustól.  
Az 1-es napirendi pontunk: Döntés házi gyermekorvosi praxisról. Szeretettel köszöntöm 
Bacskainé dr. Lengyel Mártát, akinek a nevével találkozhattatok az előterjesztésben. Ő 
lesz az, aki átveszi a praxist, az előző Doktornőtől. 
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Bacskainé dr. Lengyel Márta: Pár szóban magamról annyit mondanék, hogy itt 
születtem a kerületben, itt élek a családommal, a szüleim is és a férjem családja is, 
családilag is kötődünk ide. A gyermekeim is ide járnak intézménybe, én is ide jártam 
általános iskolába, utána a Szent László Gimnáziumba jártam olasz kéttannyelvű 
osztályba, majd a Semmelweis Egyetemen végeztem 2006-ban. Már az egyetem alatt 
végezetem tudományos diákköri munkát a gyermekklinikán, majd itt töltöttem a 
rezidensi éveimet. Ezután a Bethesda Gyermekkórházban dolgoztam, itt tettem le a 
csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgát. Utána elkezdtem a gyermek radiológiát 
tanulni, de ezt félbehagytam, mivel 3 gyermekünk született. Most úgy döntöttünk, hogy 
a dr. Kuti Máriától átvenném a praxisát, mivel betegség miatt nem tud tovább dolgozni. 
Őt nagyon régóta ismerem, kb 10 éve bejárok a rendelésére, tanultam tőle. Sokszor 
Gyes alatt helyettesítettem, így részben már ismerem is a praxist, az oda tartozó 
gyerekeket. Szeretnék lelkiismeretesen a kerület gyerekeiért és szüleiért dolgozni.  
 
Bába Szilvia: Ennél jobb döntés akkor nem is születhetne. Sok sikert kívánok az egész 
bizottság nevében a munkához. A kérdések körét megnyitom. Vita? Az sincsen, akkor 
szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy 
 

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 ….. szavazattal 
úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata határozatlan időre kössön feladat-ellátási szerződést 
Bacskainé dr. Lengyel Márta csecsemő és gyermekgyógyász 
szakorvossal a Gyermekorvosi rendelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
képviselőjével a 310096107 sz. házi háziorvosi praxis (21-es számú házi 
gyermekorvosi körzet) területi ellátási kötelezettségének folyamatos 
biztosítása céljából. 
Rendelés helye: 1117 Budapest, Fehérvári u. 12. 
Rendelési ideje: hétfő: 18-20, kedd: 8-10, szerda: 12-14, csütörtök: 12-14; 
péntek: 14-16 
Tanácsadás helye: 1115 Budapest, Vahot u. 1. 
Tanácsadás ideje:  hétfő: 8-11, szerda: 14:30-16.30 
 
A feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg – dr. Kuti Mária 
kérelmére – közös megegyezéssel szüntesse meg a 21-es számú házi 
gyermekorvosi körzet ellátására a Kuti-Kúra Háziorvosi Bt-vel fennálló 
feladat-ellátási szerződést. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot 
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55/2020. (IX. 22.) 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 Bacskainé dr. Lengyel Márta csecsemő és 
gyermekgyógyász szakorvossal a Gyermekorvosi rendelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság képviselőjével a 310096107 sz. házi háziorvosi praxis (21-es számú házi 
gyermekorvosi körzet) területi ellátási kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából. 
Rendelés helye: 1117 Budapest, Fehérvári u. 12. 
Rendelési ideje: hétfő: 18-20, kedd: 8-10, szerda: 12-14, csütörtök: 12-14; péntek: 14-
16 
Tanácsadás helye: 1115 Budapest, Vahot u. 1. 
Tanácsadás ideje:  hétfő: 8-11, szerda: 14:30-16.30 
 
A feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg – dr. Kuti Mária kérelmére – 
közös megegyezéssel megszünteti a 21-es számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a 
Kuti-Kúra Háziorvosi Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerződést. 
Határid ő:  2020. december 22. 
Felelős:      dr. László Imre, polgármester 
 
 
2./ napirendi pont: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet 
módosítása 
 
Bába Szilvia: 2./ napirendi pont: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 
rendelet módosítása. 
 
Győrffyné Molnár Ilona:  Köszönöm. T. Bizottság!T. Elnök Asszony!. Az ősz 
folyamán minden évben felülvizsgálatra kerül az augusztus 31-ei gyereklétszám alapján 
a védőnői körzeteknek a helyzete, illetve ennek kapcsán nem csak a létszámok 
racionalizálása történik meg a körzetek között, hanem az új utcák, új házszámok 
kerülnek bekörzetesítésre. Ez a módosítás megtörtént, ezt természetesen egyeztettük a 
Szent Kristóf Szakrendelővel, hiszen minden évben velük vizsgáljuk felül a védőnői 
körzeteket. A másik ok, amiért ez az előterjesztés módosul hogy az 50-es felnőtt 
háziorvosi körzet utcajegyzékében szerepelt egy üres telek, azt ki kellett venni, hiszen 
ez csak akkor szerepelhet benne, ha személyi beköltözés történik egy adott épületbe. A 
61-es körzetben pedig tévesen szerepelt a 150-152-es szám, külön a 150-es és a152-es 
szám egy másik körzethez tartozik. A 150-es a 61-hez, a 152-es az 51-hez. Ennek a 
korrekciója történik meg. Kérném a T. Bizottságot, hogy javasolja a T. Képviselő-
testületnek ennek a rendelet módosításnak az elfogadását.  
 
Bába Szilvia: Köszönöm. A kérdések körét megnyitom. Akkor a vitát megnyitom. 
Akkor szavazzunk.  
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Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, hogy 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális 
és Egészségügyi Bizottsága …..  szavazattal  úgy határozott: 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
„ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet 
módosítása”  című előterjesztést. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
56/2020. (IX. 22.) 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: 2020. szeptember 24. 
Felelős:    Bába Szilvia, elnök 
 
3./ napirendi pont: A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Bába Szilvia: 3./ napirendi pont: A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet 
módosítása. Igazgató asszonyt kérem meg, hogy tájékoztasson minket. 
 
Győrffyné Molnár Ilona:  Köszönöm szépen A vészhelyzet ideje alatt születtek a 
szociális támogatórendszeren belül különböző döntések. Ezeknek a döntéseknek a 
sorsáról döntenünk kell a következő időszakban ezt tártuk a képviselő-testület elé, 
alpolgármester asszony előterjesztésében. Egyrészt a gyógyszertámogatást kicsit 
módosítottuk ezen időszak alatt, hiszen a 3-5000 Ft közötti összeg helyett 8000 Ft-ot 
adtunk. Ugyanakkor az a javaslata Alpolgármester asszonynak a képviselő-testület felé, 
hogy véglegesítsük ezt a támogatási formát olyan formában, hogy 5000-8000 Ft  közötti 
támogatási összeget biztosítsunk, illetve 107 e Ft legyen az a minimál jövedelem, ami 
alatt a támogatási összeg járna a kérelmezőnek. Ez a 107 e Ft-os összeg a nettó 
minimálbér nagyságát jelenti. A rendeletbe – amikor létrehoztuk az újbudai vészhelyzeti 
krízistámogatást – a számok azt mutatják, hogy ez nagyon hasznos volt, hiszen nagyon 
sok családnak tudtunk segíteni ez idő alatt. Továbbra is javasoljuk ennek a fenntartását, 
és továbbra is beépítését az eredeti rendeletünkbe. Az élelmiszer csomagokra is volt 
külön vészhelyzeti rendeletünk és arra javaslatunk, hogy ezt továbbra is tartsuk meg, de 
csak a vészhelyzet idejére, amikor nincs vészhelyzet, akkor ez ne kerüljön kiadásra. Ez 
a lehetőség beépül ilyen formában a rendeletbe. Az utolsó, amire javaslatot teszünk az, 
hogy az iskola kezdési támogatást adjuk a rendelet szerint azoknak a gyerekeknek, akik 
a volt  önkormányzati iskolákba járnak 1-4-ig. Az a javaslatunk – hiszen nagyon sok 
szülő rászorulna -, hogy olyanok is kapják, akik nem önkormányzati iskolába járnak. 1-
4. osztályos tanulók, de másik iskolának a tanulói. A HSZK-n keresztül tudnánk az Ő 
támogatásukat megoldani, és így a jövő évben, jövő szeptembertől lehetne ezt a 
támogatást megadni azoknak a szülőknek, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek a 11. 
kerületben. Kérem a T. Bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést, és javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra.  
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Bába Szilvia: Köszönöm Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
dr. Molnár László:  Köszönöm szépen. Inkább csak pontosító kérdéseim lennének, 
hogy jól értek-e bizonyos megfogalmazásokat. Az 1. § 10-es bekezdésénél a HSZK 
útján az előzetes együttműködési kötelezettséget írjuk elő. A kérdésem az, hogy az 
„előzetes” itt egész pontosan mit jelent? Előbb kell együttműködni a HSZK-val és utána 
nyújthatja be a kérelmét a támogatásra? Jól értem-e? A másik, az az új 5. §-nál a 2) 
bekezdésnél, hogy ha eszközre kapja a támogatást, akkor két hónapon belül a számlával 
el kell, hogy számoljon. Abban az esetben mi történik, ha mondjuk kap 50 e Ft 
támogatást az illető, de csak 40 e Ft-nyi számlát hoz be? Akkor a 10 e Ft nála marad-e, 
vagy akkor miként történik ez a típusú elszámolás? Ez a két pontosító kérdésem lett 
volna, köszönöm szépen.  
 
Siklós Sirin: Azt szeretném megkérdezni, hogy a vészhelyzeti állapottal kapcsolatosan 
mi ennek a pontos definíciója: az önkormányzat is elrendelhet vészhelyzetet? 
 
dr. Szölősi Ágnes: Én aki nap mint nap találkozom problémás helyzetekkel, itt a 
vészhelyzet idején különösen sok ember megfordult a Vicusnál, azt mondom, hogy ez 
az előterjesztés nagyon probléma érzékeny és nagyon aktuális; elfogadhatónak találom.  
 
Győrffyné Molnár Ilona: Molnár képviselő úrnak válaszolnám, hogy „előbb”, tehát azt 
jelenti, hogy már előbb együtt kell működnie, hiszen az necces, ha utólag már nem 
tudjuk az együttműködést bevasalni. Az 5. §-ban teljesen el kell számolni, nem hagyunk 
nála pénzt, azt arra kell költeni, amire ez a rendelkezés szól. Vészhelyzetet csak a 
Kormány hirdethet meg, mi nem hirdethetünk vészhelyzetet. Csak abban az esetben 
lehet a helyzet vészhelyzet, ha azt a Kormány szintű döntés meghozza, kerületi szintű 
vészhelyzetet nem tudunk hirdetni. Köszönöm. 
 
Siklós Sirin: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen állapotban amikor ekkora 
különbségek vannak kerületek között, lehet, hogy érdemes volna az Önkormányzatnak – 
mivel a legnagyobb kerület Budapesten -, hogy ha és amennyiben úgy alakul a 
pandémia helyzete, akár a kórházi, akár a rendelő intézeti állapotban hogy erre való 
tekintettel  önmaga is vészhelyzetet, vészhelyzeti állapotot tudjon hirdetni. Ez egy 
javaslat A másik: amikor  a költségvetését meghatároztuk a bizottságnak illetve a 
szociális ellátásoknak, akkor ért minket egy olyan fajta vád, hogy le lett csökkentve. 
Most, hogy emelt összegeket kell fordítani, ez a kereteket mennyire érinti? 
 
Győrffyné Molnár Ilona: A kereteken belül vagyunk, azokon a kereteken belül, amit a 
képviselő-testület jóváhagyott ebben az évebn. Hogy a jövő évben ez hogyan alakul, 
vagy ha súlyosbodik a helyzet, akkor hogy alakul, ezt meg fogjuk látni, de az előzetes 
számításaink szerint ez még az ez évi kereteken belül meghozható döntések.  
 
dr. Molnár László:  Két kérdésem van: az 5. §-nál az Újbudai krízistámogatásnál azt 
írjuk, hogy a megelőző 30 napban veszítette el a munkahelyét. Ez jogvesztő? Tehát ha 
valaki 40 nappal előtte vesztette el a munkahelyét az még beadhatja? Ezt hogyan 
értsem? Ugyan ennél a krízistámogatásnál az elején meghatároztuk, hogy egy családban 
csak egy valaki kaphatja meg ezt a támogatást, utána a 4 §-nál az van, hogy egy 
kérelmező esetében egy éven belül nem haladhatja meg a 150 e Ft-ot. A 150 e Ft-ot 
családonként kell érteni, vagy egy kérelmezőre kell érteni? Köszönöm. 
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Győrffyné Molnár Ilona: A 150 e Ft-ot családonként kell érteni, hiszen családon belül 
egy fő adhat be. A másik kérdésére a válasz: jogvesztő a határidő, másik jogcímen tud 
kérni.  
 
Bába Szilvia: Van-e még kérdés? Ha elfogytak a kérdések, akkor a vitát nyitnám meg. 
 
dr. Molnár László:  Alapvetően egyet értek a változtatások irányával, azt helyes 
iránynak tartom. Egy két pontosításra szeretném felhívni a figyelmét az elterjesztőnek, 
amit megfontolásra ajánlok, és kérem, hogy ezt fontolják meg. Egyrészről az iskola 
kezdési csomaggal kapcsolatban egyet értek részben azzal, hogy ne csak az újbudai 
köznevelési intézményben, tehát a volt önkormányzati iskolákban, azt viszont 
megfontolnám, hogy csak olyan gyerekek kapjanak akik újbuda közigazgatási területén 
járnak iskolába. Aki kimegy pl Budaörse, annak nem biztos, hogy én adnám neki ezt az 
újbudai tanszercsomagot. Tudjuk, hogy ez a szociális rendeletben van, de alapvetően ez 
nem feltétlenül szociális kérdés, hanem az is fontos, hogy a saját iskolásainkat 
támogassuk, és az ide járó gyerekeket. A családokat is próbáljuk meg arra ösztönözni, 
hogy újbudán járjanak iskolába. Én ezt a pontosítást megtenném az előterjesztő 
nevében, hogy az újbudai közigazgatáson belül levő iskolák tanulói kaphatják meg ezt a 
csomagot. Az újbudai krízistámogatásnál az szerepel hogy legalább 3 hónapja kell a 
kérelmezőnek itt laknia. A korábbi rendelkezésben egyébként 2020. január 01-e volt, 
amit még pár évvel ezelőtt mi terjesztettünk elő, 12 hónapot, azaz egy évet kellett 
újbudán tartózkodni. Én bevallom, hogy a 3 hónapot kicsit keveslem, megfontolásra 
ajánlom, hogy akár lehet 2020. január 01-e, akár 6 hónap, akár több…de a 3 hónap az 
nagyon rövid itt tartózkodás, hogy egy ilyen, gyakorlatilag a legnagyobb segítségben  
részesítsük a rászorulókat. A többi kérdésemre választ is kaptam. Az én 
jogértelmezésem szerint a krízis támogatásnál a 150 e Ft kérelmezőre vonatkozik és 
nem családra, háztartásra. Itt is javaslom, hogy nézzék meg és esetleg pontosítsák, 
nehogy félreértésre adjon okot. Köszönöm. 
 
dr. Szőlősi Ágnes: Az újbudai lakos, de nem a kerületben iskolába járókkal 
kapcsolatban szeretném mondani, hogy vannak olyan speciális iskolák, amik nincsenek 
itt a kerületben pl Pető intézet, a nagyotthallók, a látásromlással rendelkezők. Lehet, 
hogy óvoda vagy általános iskola alsó tagozata van, de lehet, hogy speciális képzést 
csak kerületen kívül kaphatnak csak. Én azt hiszem, hogy ez az indok szerepelhetett 
ebben az iskolai csomagelosztásban is, de még számos pl sportiskola, speciális 
gimnázium, amik a kerületben nincsenek csak más kerületekben.  
 
Bakai-Nagy Zita: Igazából a Szöllősi Ágnes elmondta, amit én is gondolok erről, 
hiszen olyan speciális tanítási módszert igényelő gyerekek is kérhetik ezt, akik újbudán 
ezt nem találják meg. Esetlegesen szigorítani lehet, ha képviselő úr benyújt ebben egy 
módosítót, tudnánk róla szavazni, hogy ha a rászorultsági alapon meghatározzuk, hogy 
ne mindenki kapjon automatikusan, lehetséges egy ilyen a részemről. A másik: a 3 
hónap 6 hónap, vagy a 2020. január 01. Ha ezt most módosító javaslatként benyújtja, 
akkor a 6 hónapot be tudom fogadni a krízis támogatásnál, hiszen krízisről beszélünk, és 
márciustól van veszélyhelyzet, az a krízis, ami a mi szándékunk alapján alapvetően 
tekintünk krízisnek. Ha onnantól számítjuk, akkor ezt be tudom fogadni, hogy vagy a 
márciust írjuk be, vagy a 6 hónapot. Ha ezt benyújtja egy módosítónak, akkor ezt mint 
előterjesztő be tudom fogadni képviselő úr. 
 
Bába Szilvia: Kérdezem, hogy benyújtja-e vagy akkor legyen-e egy ilyen módosító? 
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dr. Molnár László:  Én most nem fogok írogatni, szóban benyújtom ezt a  módosító 
indítványt. De ha bizottsági módosítóként az előterjesztő ezt befogadja, akkor szerintem 
tudunk ezzel együtt szavazni.  
 
Bába Szilvia: Van-e még hozzászólás? Ha nincs, akkor ezzel a módosítóval 
szavazzunk, hogy az 5 §-nál a 4/A-nál a krízistámogatásnál ne 3 hanem 6 hónap legyen.  
 
Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága …. szavazattal úgy határozott: 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „ A 
rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása”  című 
előterjesztést az alábbi módosítással: 
„5 § A Rendelet 4/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4/A Újbudai krízistámogatásra jogosult az a XI. kerületi lakcímén 
folyamatosan a kérelem benyújtását megelőzően életvitelszerűen 
legalább hat hónapja lakó kérelmező, aki….” 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
57/2020. (IX. 22.) 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 rászorult személyek 
támogatásáról szóló rendelet módosítása”  című előterjesztést az alábbi módosítással: 

„5 § A Rendelet 4/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4/A Újbudai krízistámogatásra jogosult az a XI. kerületi lakcímén 
folyamatosan a kérelem benyújtását megelőzően életvitelszerűen legalább 
hat hónapja lakó kérelmező, aki….” 

Határid ő: 2020. szeptember 24. 
Felelős:     Bába Szilvia, elnök 
 
 
4./ napirendi pont: Alapítványok támogatása a Szent Adalbert Alapítvány támogatása 
 
 
Bába Szilvia: 4./ napirendi pont: A Szent Adalbert Alapítvány támogatása. 
 
Győrffyné Molnár Ilona: Ez az az Alapítvány, aki a hátrányos helyzetű, hajléktalan 
emberek fogászati ellátását is végzi. Ezt a támogatást eddig minden évben megkapta, 
ezért javasolnám, hogy ebben az évben is kapja meg ezt a támogatást. Köszönöm 
szépen.  
 
Bába Szilvia: Kérdés van-e ? Esetleg hozzászólás? 
 
Siklós Sirin: Az összegszerűséggel semmilyen gondom sincsen. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy a felsorolt tételek között, amit ebből finanszíroznak, itt feltűnt  
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nekem az az érdekesség, hogy magának az alapellátásnak a havi 8000 Ft-nak – ami 
manapság nagyon sok embernek problémát jelent pl mert munkanélküli-, ez mennyire 
látszódik, mert megszigorította az állam, hogy ennek a meg nem létele esetén nem lehet 
szolgáltatást nyújtani ingyenesen az állam terhére. Én úgy látom, hogy ebben az 1.200 e 
Ft-os támogatásban ez a költség is benne van, tehát gondolom, hogy akkor lehet ellátni 
az illetőt, ha ezt az összeget fizeti Nem tudom, hogy ezzel találkoztak-e bárhol máshol 
is, hogy ez problémát fog….úgy lehet megfogalmazni hogy felelősségbiztosítási 
díj….tehát hogy ebből az 1.200 e Ft-ból ezt is finanszírozza, ami most már 8000 Ft egy 
hónapra. Csak kérdezem, hogy ez hogyan működik itt, ennél az alapítványnál? 
 
Győrffyné Molnár Ilona:  A gyakorlat azt mutatja, hogy megállapítják az illetőre a 
munkanélküli státuszt, és annak alapján tudja igénybe venni, a munkanélküli státusza 
biztosítja azt, hogy biztosítottá váljon ebben az időszakban. Rá fogok kérdezni, hogy 
most hogyan járnak el, de a lehetőség erre most megvan, hogy ezt kezelni tudja. 
 
(mikrofonon kívüli hozzászólás) 
 
Bába Szilvia: Ha egyéb hozzászólás nincsen, akkor szavazzunk.  
 
Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális 
és Egészségügyi Bizottsága …. szavazattal úgy határozott: 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
„ A Szent Adalbert Misszió Alapítvány támogatása”  című 
előterjesztést. 
 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
58/2020. (IX. 22.) 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 Szent Adalbert 
Misszió Alapítvány támogatása”  című előterjesztést. 
Határid ő: 2020. szeptember 24. 
Felelős:    Bába Szilvia, elnök 
 
 
5./ napirendi pont: Az Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázat elbírálása 
 
Bába Szilvia: 5./ napirendi pont: Az Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat elbírálása. 
 
Bakai-Nagy Zita: Szepessfalvy Márta nyugdíjazása után pályázatot írtunk ki az 
intézményvezetői állásra, és itt a kiírt határidőig – augusztus 15-ig – egy pályázat 
érkezett be, az addigi intézményvezető helyettes, azóta megbízott intézményvezetőként 
Mátics Katalin nyújtotta be a pályázatát. A meghallgató bizottság Őt alkalmasnak találta  
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erre a feladatra és javasolja egyébként az előterjesztésünk elfogadását. Azt szeretném 
kérni elnök asszonytól, hogy Katalin néhány mondatban – esetlegesen ha valaki nem 
ismerné őt, meg a munkásságát -, akkor mondjon nekünk néhány szót.  
 
Mátics Katalin:  Üdvözlöm a T. Bizottságot, Elnök Asszonyt, Alpolgármester 
Asszonyt! 2016-tól dolgozom az Újbudai Szociális Szolgálatnál, mint intézményvezető 
helyettes. Végzettségemet tekintve szociális munkás, gyógypedagógus és szociológus 
vagyok. Az ágazatban eltöltött éveim száma már jóval 10 felett van. Én úgy gondolom, 
hogy a 11. kerület iránt, mint 11 kerületi lakos is elkötelezett vagyok. Az intézményt az 
ellátottainkat, a munkatársainkat nagyon megszerettem. Fontosnak tartom azt a 
feladatot, amit teszünk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak tevékenységével 
sikerült hozzájárulnom ahhoz, hogy az intézmény szociális ellátása jobbá váljon, a 
kerület lakosai elégedettek legyenek. Több olyan program van ami a fejlődés útján 
vezetett, többek között a Fejér Lipót utcai intézményi egységünknek a megszervezése, a 
pszichiátriai betegek nappali ellátásának megszervezése, az autista ellátásunk 
bevezetése a fogyatékosok nappali ellátása mellett. Tevékenyek vagyunk olyan 
feladatokban is, amik nem kötelező feladatainak, így került a mi égiszünk alá az újbudai 
önkéntes program, a senior program, amit sikeresen hajtunk végre, és tesszük a 
dolgunkat. Call centerrel bővültünk az elmúlt időszakban, továbbra is azt szeretném, 
hogy ez a feladatellátás továbbra is úgy működjön, hogy a kerületben élők érdekeit 
szolgálják.  
 
Bába Szilvia: Köszönjük szépen. Van-e kérdés? Hozzászólás? Ha nincs, akkor 
szavazzunk. 
 
 
Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága …. szavazattal úgy 
határozott: megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek „ Az Újbudai Szociális Szolgálat 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása”  
című előterjesztést. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot. Gratulálunk. 
 
 
59/2020. (IX. 22.) 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 Újbudai Szociális 
Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása”  című előterjesztést. 
Határid ő: 2020. szeptember 24. 
Felelős:    Bába Szilvia, elnök 
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6./ napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 
 
Bába Szilvia: 6./ napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 
 
Győrffyné Molnár Ilona: Több mint tíz éve csatlakozunk miden évben a Bursa Hungarica 
kiíráshoz. Ezzel segítjük szociális alapon azokat az egyetemre menő, egyetemen lévő 
kerületi lakosú gyermekeinket, akinek sokszor nehéz a lakhatás, és nehéz az egyetemi évek 
alatt az életük. Kérem a T. Bizottságot, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2021-
es évhez is csatlakozzunk. A jövő hónapban akkor kiírnánk a pályázatot és a hónap vége után 
el lehetne dönteni, hogy ki az a 70-80-100 egyetemista, akit támogatni tudunk. 
 
Bába Szilvia: Köszönjük szépen. Van-e kérdés? Nincs. Hozzászólás? Ha nincs, akkor 
szavazzunk.  
 
Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága … szavazattal úgy 
határozott: megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek „ Csatlakozás a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójához”  című előterjesztést. 

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
 
60/2020. (IX. 22.) 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 „ Csatlakozás a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához”  című 
előterjesztést. 
Határid ő: 2020. szeptember 24. 
Felelős:    Bába Szilvia, elnök 
 
 
 
7./ napirendi pont: Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önk. tulajdonában lévő üres és rossz műszaki 
állapotú lakások költségelven történő bérbeadása pályázati úton 
 
 
Bába Szilvia: 7./ napirendi pont: Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önk. tulajdonában lévő üres és 
rossz műszaki állapotú lakások költségelven történő bérbeadása pályázati úton 
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Bakai-Nagy Zita: 5 üres rossz műszaki állapotú lakást írnánk ki most pályázat útján. Az 
előterjesztésben olvashatók azok a leírások , hogy hány szobás, milyen alapterületű, milyen 
m2 amit fel kellene újítani. Oda van írva, hogy a rendelet alapján hányan költözhetnek be (1-
2 fő), akik a rendeletünk szerint ezekbe m2-es lakásokba beköltözhetnek. Volt már előttünk 
ilyen előterjesztés Kérem, hogy fogadják el, és írjuk ki a pályázatot.  

 
Bába Szilvia: Van-e kérdés? Hozzászólás? Akkor szavazzunk. 
 
 
Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy  
 
 

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 rendelet 11. § (3) bekezdésben foglalt átruházott hatáskör alapján …. 
szavazattal úgy határozott, hogy hozzájárul az alább felsorolt 5 db üres és 
rossz műszaki állapotú lakások költségelven történő bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírásához, jóváhagyja a pályázati felhívást és a részletes 
pályázati kiírást, egyben felkéri a Polgármester urat annak aláírására. 
A pályázati kiírásban feltüntetett lakások: 
  

1) Budapest XI. Bartók Béla út 136. fszt. 9.         Alapterület: 25 m2   1 szoba 
2) Budapest XI. Bocskai út 14. II. 2.                          Alapterület: 43 m2   1 szoba 
3) Budapest XI. Fehérvári út 48. I. 14.                  Alapterület: 32 m2   1 szoba 
4) Budapest XI. Kisköre tér 9. fszt. 3.                Alapterület: 35 m2   1 szoba 
5) Budapest XI. Kruspér utca 6-8. III. 58/A.        Alapterület: 21 m2   1 szoba 
  
A pályázati felhívás kihirdetésére 2020. szeptember 28. napjával kerüljön sor. 
A pályázat beadásának határideje 2020. október 26. 

 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
 
61/2020. (IX. 22.) 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 rendelet 11. § (3) bekezdésben 
foglalt átruházott hatáskör alapján 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy hozzájárul az alább felsorolt 5 db üres és rossz műszaki 
állapotú lakások költségelven történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásához, 
jóváhagyja a pályázati felhívást és a részletes pályázati kiírást, egyben felkéri a 
Polgármester urat annak aláírására. 



 15

A pályázati kiírásban feltüntetett lakások: 

  
1) Budapest XI. Bartók Béla út 136. fszt. 9.         Alapterület: 25 m2   1 szoba 
2) Budapest XI. Bocskai út 14. II. 2.                          Alapterület: 43 m2   1 szoba 
3) Budapest XI. Fehérvári út 48. I. 14.                  Alapterület: 32 m2   1 szoba 
4) Budapest XI. Kisköre tér 9. fszt. 3.                Alapterület: 35 m2   1 szoba 
5) Budapest XI. Kruspér utca 6-8. III. 58/A.        Alapterület: 21 m2   1 szoba 
  
A pályázati felhívás kihirdetésére 2020. szeptember 28. napjával kerüljön sor. 

A pályázat beadásának határideje 2020. október 26. 

Határid ő: 2020. október 26. 
Felelős:   dr. László Imre polgármester 
 
 
Bába Szilvia: Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2020. szeptember 22. 

 
 
 
 
 

Siklós Sirin        Bába Szilvia 
                 jegyzőkönyv hitelesítő                                   elnök 


