
K I V O N A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága 2023. január 23-án (hétfő) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatal Nagytanácstermében (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.) megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Napirenden kívül: 
 
1/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint tárgyalja: 
 
Napirend 1. pontja: (1. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 
Napirend 2. pontja: (5. sz. előterjesztés) 
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 
5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történő 
elhelyezés hosszabbítására 
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 
Napirend 3. pontja: (6. sz. előterjesztés) 
Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A. sz. (201031/8 hrsz.) alatti időskorúak 
bérlakásában található üresen álló lakások felújítására 
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 
Napirend 4. pontja: (12. sz. előterjesztés) 
Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző 
 
Napirend 5. pontja: (13. sz. előterjesztés) 
Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról 
szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására 
Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester 
 
Napirend 6. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/63/A/83 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 
Budapest, Óvoda utca 6. 4. em. 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
elidegenítésére 
Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató 
 
Napirend 7. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások 
Igazgatósága Szakmai Program módosítására 
Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető 
 



 
 

Napirend 8. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat a bölcsődék 2023. évi nyári nyitvatartására 
Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető 
 
Napirend 9. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2023. I. féléves 
munkatervére 
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök 
 
Napirend 10. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat alapján kiírásra került piaci alapú 
versenytárgyalási felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Trefán László 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Szuhai Erika elnök 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 1. pontja: (1. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 
2/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi 
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Szuhai Erika elnök 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 2. pontja: (5. sz. előterjesztés) 
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 
5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történő 
elhelyezés hosszabbítására 
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 
3/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi 
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Szuhai Erika elnök 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 



 
 

Napirend 3. pontja: (6. sz. előterjesztés) 
Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A. sz. (201031/8 hrsz.) alatti időskorúak 
bérlakásában található üresen álló lakások felújítására 
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 
4/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi 
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Szuhai Erika elnök 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 4. pontja: (12. sz. előterjesztés) 
Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző 
 
5/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi 
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Szuhai Erika elnök 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 5. pontja: (13. sz. előterjesztés) 
Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról 
szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására 
Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester 
 
6/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi 
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Szuhai Erika elnök 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 6. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/63/A/83 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 
Budapest, Óvoda utca 6. 4. em. 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
elidegenítésére 
Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató 
 



 
 

7/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága úgy dönt, hogy Pongrácz Kálmán András (szigsz.:  
szül. hely, idő:  anyja neve: ) részére a 
201031/63/A/83 hrsz-ú, természetben a 1214 Budapest, Óvoda utca 6. 4. em. 13. szám 
alatti, 34 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú, 1 db egész szobával rendelkező 
önkormányzati tulajdonú bérlakást elidegeníti az önkormányzati tulajdonban lévő 
bérlakások elidegenítéséről szóló 19/2019.(XII.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 13. § és 14. §-ában meghatározott kedvezményekkel csökkentett vételáron. A 
jogosult előzetes nyilatkozata szerint a vételárat 8.190.000,-Ft induló részlet befizetésével, a 
fennmaradó vételár-hátralékot pedig részletekben, 15 év futamidő alatt kívánja 
megfizetni. A vevő a saját, valamint jogelődjének egybeszámított 32 éves bérleti 
jogviszonyára tekintettel 30% kedvezményre, az előzetes nyilatkozatában megjelölt első 
részlet összegére tekintettel pedig a Rendelet 14. § b) pontban foglaltak alapján 7% 
forgalmiérték-csökkentés kedvezményre jogosult. Az adásvételi szerződéssel a 
vételárkedvezményre tekintettel, annak erejéig első ranghelyen 5 évig terjedő 
időtartamra a Rendelet 19. (1) bekezdése alapján, továbbá  a részletfizetésre tekintettel a 
fennmaradó, ki nem egyenlített vételárhátralék és járulékai erejéig második ranghelyen a 
Rendelet 19. § (2) bekezdése alapján az illetékes földhivatal nyilvántartásában az 
elidegenített ingatlanra az önkormányzat javára jelzálogjogok, illetve azok biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalmak kerülnek alapításra az önkormányzat javára. 
 
Az adásvételi szerződés megkötésére a vevőnek 2023. március 15. napjáig van 
lehetősége. Amennyiben ezen idő alatt a jogosult hibájából hiúsul meg a szerződéskötés, 
a hozzájárulás hatályát veszti. 
 
A Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős 
gazdasági társaságot az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos teendők 
előkészítésére. 
 
Határidő:     2023. március 15. 
Felelős:     Borbély Lénárd polgármester 
Végrehajtás előkésztéséért felelős: a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaság 

vezető tisztségviselője 
 
   6 igen 
   0 nem 
   1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 7. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások 
Igazgatósága Szakmai Program módosítására 
Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető 
 
8/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programját a jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletben foglalt tartalommal, 2023. január 24. napjával elfogadja. 
 
A döntéssel egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága a 112/2022.(XI.28.) SZEFOB 
határozattal módosított 108/2022.(XI.21.) SZEFOB határozattal elfogadott Szakmai 
Programot 2023. január 23. napjával hatályon kívül helyezi.  



 
 

 
Határidő:     2023. január 23. 
Felelős:     Szuhai Erika elnök 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Nagyné Kovács Timea intézményvezető 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 8. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat a bölcsődék 2023. évi nyári nyitvatartására 
Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető 
 
9/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 22/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében a 
bölcsődék nyári nyitvatartási rendjét elfogadja az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
A Bizottság felkéri Nagyné Kovács Timea intézményvezetőt, hogy a bölcsődébe járó 
kisgyermekek szüleit a bölcsődék hirdető tábláján és az intézmény honlapján megfelelően 
és kellő időben tájékoztassa a nyári nyitvatartási rendről.  
 
Határidő:     2023. február 6.  
Felelős:     Szuhai Erika, elnök 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Nagyné Kovács Timea, intézményvezető 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 9. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2023. I. féléves 
munkatervére 
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök 
 
10/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2023. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Szuhai Erika, elnök 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 10. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)  
Javaslat a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat alapján kiírásra került piaci alapú 
versenytárgyalási felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Trefán László 
 
11/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  



 
 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi ajánlatokat a 2023. január 19. napján 
felvett jegyzőkönyv alapján érvénytelennek minősíti, mert az ajánlatok nem feleltek meg a 
versenytárgyalási kiírásban meghatározott érvényességi feltételeknek.  
 

ajánlat 
sorsz. eredmény érvénytelenség oka 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen adatlap nem került megküldésre 

 érvénytelen adatlap nem megfelelő kitöltése 

 érvénytelen hathavi jövedelem igazolás hiányos 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen 
köztartozás mentességről nincs igazolás, valótlan adatokkal 
történő kitöltés 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 



 
 

 érvénytelen nincs jövedelem igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen adatlap nem megfelelő kitöltése 

 érvénytelen jövedelem igazolás nem megfelelő 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen átutalási megbízás nem került csatolásra 

 érvénytelen együttes jövedelem nem fedezi a három havi lakbér árát 

 érvénytelen jövedelem igazolás hiánya 

 érvénytelen jövedelem igazolás hiánya 

 érvénytelen adatlap nem megfelelő kitöltése 

 érvénytelen átutalás hiánya 

 érvénytelen átutalás hiánya 

 érvénytelen együttes jövedelem nem fedezi a három havi lakbér árát 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 



 
 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen 
Versenytárgyalási felhívás III. 8. pont értelmében, másik ajánlata 
nyertes 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen jövedelem igazolás hiánya 

 érvénytelen együttes jövedelem nem fedezi a három havi lakbér árát 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen együttes jövedelem nem fedezi a három havi lakbér árát 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen adatlap nem került megküldésre 

 érvénytelen adatlap nem megfelelő kitöltése 

 érvénytelen jövedelem igazolás hiánya, átutalás hiánya 

 érvénytelen nem megfelelő adatlap használata 

 érvénytelen 
köztartozás mentességről nincs igazolás, egyfőre jutó nettó 
jövedelem nem éri el a kötelező mértéket 

 érvénytelen 
együttköltözők száma meghaladja a beköltözhető személyek 
számát 



 
 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen mellékletek hiánya 

 érvénytelen mellékletek hiánya 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen nincs nyugdíj igazolás a jövedelemről 

 érvénytelen adatlap nem megfelelő kitöltése 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen 
köztartozás mentességről nincs igazolás, hat havi jövedelem 
igazolás hiánya 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen átutalás hiánya 

 érvénytelen átutalási megbízás nem került csatolásra 



 
 

 érvénytelen 
Versenytárgyalási felhívás III. 8. pont értelmében, másik ajánlata 
nyertes 

 érvénytelen 
Versenytárgyalási felhívás III. 8. pont értelmében, másik ajánlata 
nyertes 

 érvénytelen 
Versenytárgyalási felhívás III. 8. pont értelmében, másik ajánlata 
nyertes 

 érvénytelen átutalási megbízás nem került csatolásra 

 érvénytelen adatlap nem megfelelő kitöltése 

 érvénytelen nem a valóságnak megfelelően töltötték ki az adatokat 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen együttes jövedelem nem fedezi a három havi lakbér árát 

 érvénytelen 
Versenytárgyalási felhívás III. 8. pont értelmében, másik ajánlata 
nyertes 

 érvénytelen 
Versenytárgyalási felhívás III. 8. pont értelmében, másik ajánlata 
nyertes 

 érvénytelen hiányos jövedelem igazolás 

 érvénytelen jövedelem igazolás hiánya 

 érvénytelen jövedelem igazolás nem megfelelő 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
 
   6 igen 
   0 nem 
   1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
 
12/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy az  sorszámmal nyilvántartásba vett, 

 által benyújtott ajánlati dokumentáció érvénytelen, melynek oka, 
hogy ajánlati dokumentáció nem megfelelő módon (egyetlen zárt borítékban két darab 
ajánlat) került benyújtásra. 
 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
 
   5 igen 
   1 nem 
   1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 

 érvénytelen jövedelem igazolás hiánya, átutalás hiánya 

 érvénytelen jövedelem igazolás hiánya, átutalás hiánya 

 érvénytelen jövedelem igazolás hiánya 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen köztartozás mentességről nincs igazolás 

 érvénytelen adatlap nem megfelelő kitöltése 

 érvénytelen adatlap nem megfelelő kitöltése 



 
 

13/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson 1. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület Ady Endre út 45. 9. em. 39. (hrsz: 209364/22/A/125) szám alatti lakás bérleti jogát a 
2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján a  sorszámmal ajánlattevő  

 nyerte el. 
 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés előkészítéséről, illetve aláírásáról a rendeleti feltételekkel 
gondoskodjon, továbbá a versenytárgyalási kiíráson nem nyertes résztvevőnek a 
befizetett regisztrációs díjat utalja vissza.  
 
Amennyiben a  sorszámú ajánlattevővel a feladat ellátásáért felelős gazdasági 
társaság az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem tud szerződést kötni, akkor a 
Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a jegyzőkönyv 
alapján 2. helyezett ajánlattevő tekintetében gondoskodjon a szerződés aláírásáról. 
 
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap 

 a szerződés megkötésére: 
az ajánlatot elbíráló döntés kézhezvételétől 
számított jogvesztő 30 naptári napon belül 

 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
    
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
14/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú bérlakás versenytárgyaláson 2. sorszámmal jelölt 
Budapest XXI. kerület, Árpád utca 6. A 4. em. 33. (hrsz: 209364/1/A/34) szám alatti lakás 
bérleti jogát a 2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján a  sorszámmal 
ajánlattevő  nyerte el.  
 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés előkészítéséről, illetve aláírásról a rendeleti feltételekkel 
gondoskodjon, továbbá a versenytárgyalási kiíráson nem nyertes résztvevőnek a 
befizetett regisztrációs díjat utalja vissza.  
 
 
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap 

 a szerződés megkötésére: 
az ajánlatot elbíráló döntés kézhezvételétől 
számított jogvesztő 30 naptári napon belül 



 
 

 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
    
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
15/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson 3. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület, Árpád utca 10. A 5. em. 123. (hrsz:209364/3/A/124) szám alatti lakás bérleti jogára 
a 2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján 6 db érvénytelen ajánlat került 
benyújtásra, érvényes ajánlat nem érkezett. 
 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a 
versenytárgyalási kiíráson nem nyertes résztvevőknek a befizetett regisztrációs díjat utalja 
vissza. 
 
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap 

  
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
    
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
16/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson 4. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület, Árpád utca 10. C 8. em. 204. (hrsz:209364/3/A/205) szám alatti lakás bérleti jogára 
a 2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján 4 db érvénytelen ajánlat került 
benyújtásra, érvényes ajánlat nem érkezett. 
 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a 
versenytárgyaláson nem nyertes résztvevőknek a befizetett regisztrációs díjat utalja vissza.  
 
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap 

 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkésztéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 



 
 

    
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
17/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson 5. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület, Dunadűlő út 3. C fszt. 1. (hrsz:208165/8/A/129) szám alatti lakás bérleti jogát a 
2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján a  sorszámmal ajánlattevő  

 nyerte el.  
 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés előkészítéséről, illetve aláírásáról a rendeleti feltételekkel 
gondoskodjon, továbbá a versenytárgyaláson nem nyertes résztvevőknek a befizetett 
összeget utalja vissza.  
 
Amennyiben a  sorszámú ajánlattevővel a feladat ellátásáért felelős gazdasági 
társaságot az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem tud szerződést kötni, akkor a 
Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a jegyzőkönyv 
alapján 2. helyezett, annak visszalépése esetén a 3. helyezett, annak visszalépése esetén 
4. helyezett ajánlattevő tekintetében gondoskodjon a szerződés aláírásáról. 
   
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap 

 a szerződés megkötésére: 
 az ajánlatot elbíráló döntés kézhezvételétől 

számított jogvesztő 30 naptári napon belül 
 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
    
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
18/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson 6. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület, Kiss János altn. utca 63. 1. em. 20. (hrsz:208495/6/A/130) szám alatti lakás bérleti 
jogát a 2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján a  sorszámmal ajánlattevő 

 nyerte el.  
 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés előkészítéséről, illetve aláírásról a rendeleti feltételekkel 
gondoskodjon, továbbá a versenytárgyaláson nem nyertes résztvevőknek a befizetett 
regisztrációs díjat utalja vissza.  
 



 
 

Amennyiben a  sorszámú ajánlattevővel a feladat ellátásáért felelős gazdasági 
társaság az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem tud szerződést kötni, akkor a 
Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a jegyzőkönyv 
alapján 2. helyezett, annak visszalépése esetén a 3. helyezett ajánlattevő tekintetében 
gondoskodjon a szerződés aláírásáról 
 
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap. 

 a szerződés megkötésére: 
 az ajánlatot elbíráló döntés kézhezvételétől 

számított jogvesztő 30 naptári napon belül 
 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
    
    
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
19/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson 7. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület, Petz Ferenc utca 26. 5. em. 56. (hrsz:208529/1/A/166) szám alatti lakás bérleti jogát 
a 2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján a  sorszámmal ajánlattevő 

 nyerte el.  
 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés előkészítéséről, illetve aláírásról a rendeleti feltételekkel 
gondoskodjon, továbbá a versenytárgyaláson nem nyertes résztvevőknek a befizetett 
regisztrációs díjat utalja vissza.  
 
Amennyiben a  sorszámú ajánlattevővel a feladat ellátásáért felelős gazdasági 
társaság az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem tud szerződést kötni, akkor a 
Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a jegyzőkönyv 
alapján 2. helyezett, annak visszalépése esetén a 3. helyezett ajánlattevő tekintetében 
gondoskodjon a szerződés aláírásáról. 
 
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap 

 a szerződés megkötésére: 
 az ajánlatot elbíráló döntés kézhezvételétől 

számított jogvesztő 30 naptári napon belül 
 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
    
   7 igen 



 
 

   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
20/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson 8. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület, Szent István út 3. 1. em. 81. (hrsz:201837/1/A/47) szám alatti lakás bérleti jogára a 
2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján 2 db érvénytelen ajánlat került 
benyújtásra, érvényes ajánlat nem érkezett. 
 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a 
versenytárgyaláson nem nyert résztvevőknek a befizetett regisztrációs díjat utalja vissza.  
 
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap  

 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
 
21/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson 9. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület, Szent István út 3. fszt. 31. (hrsz:201837/1/A/4) szám alatti lakás bérleti jogára a 
2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján ajánlat nem érkezett. 
 
Határidő:     azonnal 
 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
22/2023.(I.23.) SZEFOB  H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága megállapítja, hogy a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat 
alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyaláson a 10. sorszámmal jelölt Budapest XXI. 
kerület, József Attila utca 67. 5. em. 31. (hrsz:208165/4/A/96) szám alatti lakás bérleti jogát 
a 2023. január 19. napján felvett jegyzőkönyv alapján a  sorszámmal ajánlattevő 

 nyerte el.  



 
 

 
A Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés előkészítéséről, illetve aláírásról a rendeleti feltételekkel 
gondoskodjon, továbbá a versenytárgyaláson nem nyertes résztvevőknek a befizetett 
összeget utalja vissza.  
 
Amennyiben a  sorszámú ajánlattevővel a feladat ellátásáért felelős gazdasági 
társaság az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem tud szerződést kötni, akkor a 
Bizottság felkéri a feladat ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a jegyzőkönyv 
alapján 2. helyezett, annak visszalépése esetén a 3. helyezett, annak visszalépése esetén 
a 4. helyezett, annak visszalépése esetén az 5. helyezett, annak visszalépése esetén a 6. 
helyezett, annak visszalépése esetén a 7. helyezett, annak visszalépése esetén a 8. 
helyezett ajánlattevő tekintetében gondoskodjon a szerződés aláírásáról. 
 
Határidő: a befizetett regisztrációs díj visszafizetésére: a 

pályázó visszafizetés részleteiről szóló 
nyilatkozatának beérkezését követő 30. nap 

 a szerződés megkötésére: 
 az ajánlatot elbíráló döntés kézhezvételétől 

számított jogvesztő 30 naptári napon belül 
 
Felelős:     Szuhai Erika SZEFOB elnök 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: feladat ellátásáért felelős gazdasági  
 társaság vezető tisztségviselője 
 
   7 igen 
   0 nem 
   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
         




