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A Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyeľ onkormányzatKépviselő-testiiletének
Szociálisn Egészségĺiryĺ és Lakásügyi Bizottsága

2022.júlĺus 20-án 15 ĺóraĺ kezdettel megtaľtott nyílt üléséľől
(1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. tanácsterem)

A

Jelen vannak:
Ď"ffidá-
Kelemen Viktóľia
BenzaMálna
Domokos Ágnes
HavadiElza
otiLászlő
Perjés Ivette
Szabó ZsoltIvén
Dr. Szendrődi Csaba
Ujvráľi Istvĺĺn

Távol volt: Kappeller Zsuzsaĺlna bizottsági tag.

Jelen vannak továbbá:
Tuľgonyi Daniel Absolon
Dr. Tass Bálint
Károly Katalin
Szalai-PappLiza
Törzsökné GőczźnEmese
Tukacs Istvĺán
Gyimóthy Balazs
Dr. Hoľváth orsolya
Haskóné Alkeľ Annamária
Szalai-Komka Noľbeľt
Biró Ágnes

elnök,
elnökhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottságitag,
bizottságitag,
bizottsźryítag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag.

alpo1gáľmesteľ,
alj e gy ző - szervezé si fó o sztályv ezeto,
Szociális Főosztályv ezető,
Lakástigyi Főo sztályv ezeto,
Lakásügyi Főosztály, osztélyv ezeto,
Egészsé gügyi osztályv ezető,
Ów Zrt. vagyotkezelési igazgatő,
ÓlrN ZÍt. |akásgazdálkodás i osztá|yv ezető,
o sZsZI inté zményv ezető,
ocsrcyvK intézmény v ezető,
jegyzőkönyvvezeto.

Deľda Áoĺm elntik: Sok szeretettel köszönt mindenkit a Szociális, Egészségügyi és Lakásiigyi
Bizottság 2022. július 20-ai ülésén. Megállapitja, hogy a Bizottság 10 fő jelenlétével
hatáĺozatképes, az ülést 15 róľakor megnyĺtja.
Felkéri Kelemen Viktóľia elnökhelyettest a mai ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére, aki
a felkérést elfogadta. Kéri, szavazzanak Kelemen Viktória elnökhelyettes jegyzőkönyv
hitelesítő személyéľől.
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Budapest Főváros III. Keľůilet, Obuda_Békásmegyer onkoľmänyzat Szocĺális,
Egészségůĺgyi és Lakásüryi Bizottságának

309 12022. (vII. 20.) határozata

A Bizottság úgy határoz,hogy az ülésľől készült jegyzőkönyv hitelesítőjévé Kelemen
Viktóľia elnĺikhelyettest választj a meg.
(Szavazott 10fő bizottsógi tag: I0 igen, egłhangú)

Deľda Áaĺ- elniik: A kikiildött meghívón kilenc napiľendi pont szeľepel, amelyből négyet
nyílt, ötöt zártĺJ\és keretében fognak tárgyalni.Tájékoztatja a Bizottságtagsait,hogy a zártilés
q. ÓVN Zrt. lakásugyek napirend Béľlőtiĺľsítás ponthoz érkezett egy felvételre javasolt
előteľjesztés. Javasolja, hogy ezzel egyistt fogadják el a mai ülés napirendjét.
Kérdés, hozzászőlás hiányában szavazásra teszi fel a mai ülés kiküldĺitt meghívó szerinti
napirendj ét a felvételre j avasolt előterj esztéssel e gyütt.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda_Békásmeryeľ Onkoľmänyzat Szociális,
Egészségügyĺ és Lakásügyi Bĺzottságának

310 12022. (vII. 20.) határozata

NAPIREND:
Nvílt ĺilés
1. Felnőtt fogorvos praxisjogának (10. számíellátási körzet) elidegenítése

Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

2. Felnőtt házioľvos pľaxisjogának (38. szátlil ellátási köľzet) elidegenítése
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgáľmester

3. Javaslat az tiresen álló önkormtnyzati lakások felújítási kĺjtelezettséggel, piaci I.

lakbérťrzetéssel, az önkoľmáĺyzati szewęzęt dolgozói részére kiírt páIyazat űtján
történő hasznosításiáľa
Előterjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester

4. Javaslat az üresen á1ló önkoľmányzati lakások felújítási kötelezettséggel, piaci I.

lakbéľfizetéssel, a lakosság részéte kiírt pźůy azat tltjaĺl tĺiľténő hasznosításaľa
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

Az 5 _ 9. napirendi pontok aźrt iilés keľetében keriilnek megtóľglaldsra.

5. Magasabb összegű rendkívüli települési támogatás megállapításĺáľa irányuló
kérelmek és kozköltségen történt temetési költség visszaťlzetésre iľányuló
méltányossági kérelem elbírálása
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

6. Az üresen álIő önkoľmányzati lakások felújítási kötelezettséggel, piaci I.

Iakbérfizetéssel, a lakosság részére töľténő hasznosításźra 2022.05.06' napján
me ghirdete tt páIy azat elbírálása
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgáľmesteľ
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7. Béľleti jogviszony méltányos ismételt biztosítása iľánti kérelmek elbírálása
Előterjesztő : Tuľgonyi Drĺniel Absolon alpolgármester

8. Felújítási kö'telezettség hatáľidejének meghosszabbítása iľánti kéľelmek elbírálása
Előteľj esztő: Turgonyi Daniel Absolon alpolgĺĺrmesteľ

9. ÓvN Zľt.lakásügyek
- Bérlőtáľsítás
- Másik lakás biztosítása
- Lakáskiutalás
- Vállalkozói tevékenység gyakorlásahoz töľténő hozzájáruIás
- Másik lakás biztosítása méltányossági szempontok alapjan
Előterjesztő: dr. Kiľchhof Attila vez&igazgató, obudai Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt.

(Szavazott 10Jő bizottsógi tag: 10 igen, egłhangú)

1. napĺrendi pont: Felnőtt fogoľvos pľaxisjogának (10. számú ellátásĺ kiirzet)
elidegenítése

Deľda Áoĺm elniik: Kérdés, észrevételhiĺínyában felteszi szavazásraaz előteľjesztés szerinti
hatźlr o zati j avas l ato t.

Budapest Főváľos III. Kerület, obuda_Békásmeryer Onkormányzat Szociális,
Egészségĺigyi és Lakásügyi Bĺzottságának

31l 12022. (vII. 20.) határ ozata

1. A Bizottság úgy hatĺĺroz,hogy a l0. szźlmú felnőtt fogorvosi körzet tekintetében dr.
Bonyhády Csaba praxisátadó (mnysz: 82982) és dr. Domokos Gyclngyi pľaxisátvevő
(mnysz: 79507) közötti pľaxisjog átnlhazáshozhozzźljárul, egyben nevezett köľzet
felnőtt fogorvosi alapellátási feladatainak biĺositásźra dr. Domokos Gyĺingyi
fogorvossal,továbbá a személyes kĺizremfüödésével múködő Perla Dent Hungary
Kft._vel (Cg. 01-09-401974, képviselője: dľ. Domokos Gyöngyi) feladat-ellátási
előszerzodést köt.

Ż. A Bizottság úgy határoz, hogy amennyiben azorszźtgos Kórhazi Főígazgatőság dr.

Domokos Gyöngyi részére a 1035 Budapest, Vĺirösvĺĺri út 88-96. szźtm alaÍti
rendelőben, teľületi ellátási kötelezettséggel bíľó - 10. számú felnőtt fogorvosi
kĺiľzet - pľaxis miĺködtetésére pľaxisengedélyt ad, nevezett fogorvossal, továbbá a
személyes közremfüödésével működő Perla Dent Hungaľy Kft.-vel (Cg. 01-09-
401974' képviselője: dľ. Domokos Gyöngyi) 2022. november 1. napjával feladat-
ellátási szerzódést kĺit. Egyben a fenti kĺirzet felnőtt fogorvosi ę|látásat ezidáig
biztosító dr. Bonyhády Csaba fogorvossal (Leporum Dent Betéti Taľsaság, Cg. 13-
06-072167, képviselője: dr. Bonyhády Csaba) kötött feladat-ellátási szerződést
2022. októbeľ 3 l. napjaval megszünteti.

Felelős: Jegyzo
Határĺdő: 2022. október 3l.
(Szavazott I0 /ő bizottsági tag: 10 igen, egłhangtĄ
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2. napirendi pont: Felnőtt házioľvos praxisjogának (38. számú ellátásĺ ktiľzet)
elĺdegenítése

Deľda Áaĺm elniik: Kérdés, észrevétel hiányában felteszi szavazástaaz előterjesztés szerinti
hatźtt ozati j av as l atot.

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer Onkormányzat Szociális,
Egészségügyĺ és Lakásůigyi Bizottságának

3l2 12022. (vII. 20.) határozata

1. A Bizottság úgy hatźroz, hogy a 38. számú felnőtt haziorvosi körzet tekintetében dr.

Bálint András pľaxiseladó (mnysz: 21616) és dr. Dobovics Nóra pľaxisvásárló
(mnysz : 69268) közĺjtti pľaxi sj o g átruhźnáshoz hozzátj źtrul, egyben nevezett körzet
felnőtt hĺŁiorvosi alapellátási feladatainak biztosításiĺľa dr. Dobovics Nóľa
házioľvossal, továbbá a személyes kĺizreműködésével mrĺködő Tuliprín-Med
Egészségügyi Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Tarsasággal (Cg. 13-09-2l9885'
képviselőj e : dr. Dobovic s Nóra) feladat-ellát ási eloszerződést köt.

2. A Bizottság úgy hatráľoz,hogy amennyibenazOtszágos KórhŁiFóĺgazgatóság dr.

Dobovics Nóľa részére a 1037 Budapest, Bécsi ift 268. szám alatti ľendelőben,
területi ęllátási kötelezettséggelbíľó _ 38. szrámú felnőtt hiŁioľvosi körzet - praxis
működtetéséľe praxisengedélý ad, nevezett háziorvossal, továbbá a személyes
kĺlzremúködésével mfüödő Tulipan-Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal (Cg. 13-09-219885, képviselője: dr. Dobovics Nóra) 2023.
januáľ 1. napjával feladat-ellátási szeľződést köt. Egyben a fenti kĺjľzet felnőtt
ĺtŁiorvosi ellátását eziďáig biztosító dľ. Bálint András hŁioľvossal (Óbuda-
Hegyvidék HŁiorvosi Közkereseti Társaság, Cg. 01-03-022307, képviselője: dľ.

Bálint András) kötött feladat_ellátásí szęrződést 2022. december 31. napjával
megsztinteti.

Felelős: Jegyző
Határĺdő: 2022. december 31.
(Szavazott 10/ő bizottsági tag:10 igen, eglhangú)

3. naoirendi pont: Javaslat az üresen álló iinkoľmányzati lakások felújításĺ
kiitelezettséggel, pĺaci I. lakbérÍizetéssel, az iinkorm ány zati szerv ezet
dolgozói részéľe kiíľt p ályá zat űtján tö rténő haszn osítására

Derda Áoĺm elntik: Kéľdés, észľevétel hiányában felteszi szavazásra az előteľjesztés szerinti
hatźr o zati j avas l atot.

Budapest Főváros III. Kerütet, Óbuda_Békásmeryeľ onkoľmányzat Szociális,
Egészségĺigyĺ és Lakásügyi Bizottságának

313 12022. (vII. 20.) határozztz

A Bizottság úgy hatźroz, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályazati kiírás
szerinti lakásbérleményeket felújítási kötelezettséggel, piaci I. lakbérťlzetéssel,
Lakáspályazattftjánhasznosítja az onkoľmźnyzati szervezetdolgozói ľészéľe, aPá|yźnati
kiírásban előíľt feltételękkel.
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A hattnozat Óbuda-nekásmegyeľ onkoľmĺĺnyzat Képviselőtestületének az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szólő 6012020. (XII.18.)
ĺĺnkoľmányzati rendeletę 14. $ (1) bekezdésén valamint a I2-2I. $-in alapul.
Felelős: Jegyzó
Hatáľĺdő: Apa|yźnat benyújtási határidejétől szĺĺmított 60. nap
(Szavazott l0fő bizottsógi tag:I0 igen, egłhangú)

4. napĺrendi pont: Javaslat az ĺiresen álló iinkormányzati lakások felújítási
kiitelezettséggel, piacĺ I. lakbérfizetéssel, a lakosság részére kĺíľt
páiy ázat útján tiirténő hasznosítására

Derda Adám elniik: Kérdés, észrevétel hiányában fęlteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
határ o zati javasl atot.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Obuda_Békásmeryer Onkoľmányzat Szociális,
Egészségügyĺ és Lakásüryĺ Bĺzottságának

3l4 12022. (vII. 20.) határozata

A Bizottság úgy hatźroz, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályázati kiírás
szerinti lakásbérleményeket felújítási kötelezettséggel, piaci I. lakbérfizetéssel,
lakáspályźnatiftján hasznosítja, aPályázati kiírásban előíľt feltételekkel.
A hatźrozat Óbuda-gekásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestületének aZ

önkoľmányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáľól szőlő 6012020. (XII.18.)
önkoľmrányzati rendelete 14.$ (1) bekezdésén valamint a I2-2l. $-in alapul.
Felelős: Jegyzo
Határidő : A páIy azat benyújtási hatáľidej étől szĺĺmított 60. nap
(Szavazott 10 fő bizottsági tag: I0 igen, eg,lhangú)

Derda Áaĺm elntik: Az 5 _ 9. napirendi pontok tźrgya|ásárazáĺt ülést rendel el, ezért kéri,
hogy aki nem jogosult a zélrt ülésen való részvételre, hagyj a eI a termet.

A zárt ülésen 3]5 - 371-ig szĹilettek határozatok.

Zárt ülést kÔvetően:

Derda Áaĺm elniik: További kérdés, észľevétel hiányában megköszöni a részvételt,
mindenkinek szép napot kíván és az ülést 15.24 órakor bezźrja. Legközelebb nagy
valószínrĺséggel szeptemberben fognak ismét tilésezni.

K.m.f.

L

Kelem en Derda Áaĺm
elnäkj egyzőkiinyv-hĺteles ítő

bizottsági tag

jegyzőkĺlnyvvezetó
há-*flĄ
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