BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK- --NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA ,
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Készült a Népjóléti Bizottság 2014. április 8-án a Kőbányai Sz{várvány Non~féfitf'ift. 108
Budapest, Sütöde u. 4.) üléstermében megtartott kihelyezett ülésénL_g:;:s:n-f
..
..
Az ülés kezdetének időpontja: 9° óra
0

A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök,
Dr. Csicsay Claudius Iván, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai,
Dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert, Tubák István a bizottság nem képviselő tagjai.
Távolmaradás oka:
hivatalos elfoglaltság

Távolmaradását előre jelezte:
Dr. Fejér Tibor, a bizottság képviselő tagja
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Weeber Tibor
Dr. Egervári Éva
Horváthné dr. Tóth Enikő
Ehrenberger Krisztina
Lajtai Perenené
Némethné Lehoczki Klára
Pfeifer Istvánné
Meghívottak:
Kárpáti Beatrix
Dr. Czagányi Cecilia
Jógáné Szabados Hemietta
Belkó Judit
Koht Miklósné
Dr. Rajháthy Beatrix

Szabó Tibor

alpolgármester
a Jogi Csoport részéről
a Polgármesteri Kabinet részéről
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője
a Humán Iroda részéről
a Humán Iroda részéről
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának elnöke
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának részéről

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a
Bizottság 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről
hangfelvétel készül.

Tájékoztatja a Bizottságot az elmúlt időszak fontosabb

eseményeiről:

A Kis-Pongrác Közösségi Házban gyermekjóléti tanácskozáson vettek részt, amely
nagyon sikeres és eredményes volt.
Részt vett a Stroke Klub márciusi összejövetelén
Az Idősügyi Tanács megtartotta soros ülését ülését a Kőbányai Szivárvány ldősotthonban.
l

A Havasi Gyopár Alapítvány a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban
Tavaszváró rendezvényt tartott
Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban javaslata van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri a
Bizottság tagjait, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét
[62/2014. (IV. 8.)]:
l.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli beszámolója (mérleg,
kiegészítő melléklet), üzleti- és közhasznúsági jelentése
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

2.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolója
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

3.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti tervének meghatározása
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

4.

A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

5.

A Budapest Főváros X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiség használatba adása és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

6.

A Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

7.

Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

8.

Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

9.

A civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

l O. A bérbeadással nem hasznosítható üres lakások lakásállományból történő törlése
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
ll. A kőbányai idősek 2014. évi üdültetésére kiírt pályázat fedezetére céltartalékba helyezett
összeg felszabadítása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

12. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a Kőbányai Egészségügyi
Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
13. Az

idősek

2014. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálása
Weeber Tibor alpolgármester

Előterjesztő:

14. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
15. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
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16. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesítése
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
17. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
18. Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
19. Önkormányzati lakáson fennálló lakbérhátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
20. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
Dr. Csicsay Claudius Iván megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes.

l. napirendi pont:
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli beszámolója (mérleg,
kiegészítő melléklet), üzleti- és közhasznúsági jelentése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Lajtai Ferencné: Az idősek otthona 138 bentlakásos idősnek ad otthont, ezen kívül 60 klubtag és
kb. 60-70 fő veszi igénybe az étkezést az intézményben. Az intézménynek saját főzőkonyhája
van, panasz az utolsó két lakógyűlésen nem érkezett az ételekkel kapcsolatban. A nappali ellátás
az egészségmegőrzésből (egészségmegőrző felvilágosítások, tanácsadások, szűrővizsgálatok),
mozgásból, nyelvoktatásból, szociális ügyek intézéséből, szabadidős és kulturális programokból
áll. Az egész épület akadálymentesített. A bent élők számára teljes körű ellátást biztosítanak. Egy
belgyógyász és egy pszichiáter szakorvos dolgozik az intézményben. Katolikus, református és
evangélikus lelkész jár rendszeresen az intézménybe, valamint elindult egy bibliakör is. Ebben az
évben 10 éves a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., ez alatt az idő alatt sokat változott. A
dolgozók átlagéletkora 50 év felett van.
Elnök: Nagyon takarékosan próbálnak gazdálkodni, a bevételek minimálisan, de növekednek.
Érdeklődik, hogy az otthon lakói részt vesznek-e a Nyugdíjas Akadémia programjain?
Lajtai Ferencné: Sokan részt vesznek a kerületi rendezvényeken, programokon.
Dr. Rajháthy Beatrix: Az intézményi térítési díj a gondozott nyugdíjából (állandó bentlakó
esetén a nyugdíj 80%-a, ideiglenes bentlakó esetén a nyugdíj 60%-a), valamint állami térítési
díjból tevődik össze.
Elnök: Megköszöni a beszámolót és azt a magas színvonalú szakmai ellátást, amit a munkatársak
az otthon lakóinak biztosítanak. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza
meg döntését a 188. számú előterjesztés támogatásáról.
3

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013.
évi szakmai és számviteli beszámolójáról (mérleg, kiegészítő melléklet), üzleti- és közhasznúsági
jelentéséről" szóló 188. számú előterjesztést támogatja [63/2014. (IV. 8.)].

2. napirendi pont:
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Dr. Rajháthy Beatrix: Tájékoztatásul elmondja, hogy negyedévente át kell nézniük a
költségvetésüket az üzleti terv alapján abból a szempontból, hogy kell-e esetleg valamin
korrigálni.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 196. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolójáról" szóló 196. számú előterjesztést támogatja
[64/2014. (IV. 8.)].

3. napirendi pont:
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti tervének meghatározása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: Érdeklődik, hogy a napkollektoros pályázattal kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény?
Lajtai Ferencné: A napkollektoros pályázaton nyert az intézmény. Az előkészítő munkákat
elvégezték. Az ELMŰ-vel szerződésmódosítás előtt állnak. Kihívást jelent azonban az, hogy meg
kell határozni azt a lekötött energiamennyiséget, amelyre szüksége van az intézménynek. Viszont
nem tudni, hogy a napkollektorok felhelyezését követően mekkora lesz ez a mennyiség, de az
elkövetkező egy évben a szerződés szerint mennyiséget lefelé nem lehet módosítani.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 197. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014.
évi Üzleti tervének meghatározásáról" szóló 197. számú előterjesztést támogatja [65/2014.
(IV. 8.)].
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4. napirendi pont:
A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Kárpáti Beatrix: Arra törekedtek, hogy az adatokat, a könnyebb összehasonlítás érdekében, a
korábbi évek adataival összevessék Az adatok nagy része az intézményi beszámolókorr alapul.
Az utolsó fejezetben elsősorban a gyermekvédelmi tanács szakemberei által megfogalmazott
tapasztalatokat, javaslatokat foglalták össze.
Elnök: Nagyon érdekesnek és hasznosnak tartja az átfogó értékelést.
Gagyi Róbert: A családgondozói eseteket összefoglaló táblázatban az
minden területen csökkenés látható. Érdeklődik, hogy mi ennek az oka?

előző

évekhez képest

Ehrenberger Krisztina: A táblázat csak az új eseteket tartalmazza.
Kohut Miklósné: A csökkenés adódik abból, hogy a családok szétmennek, valamint elköltöznek.
A védelembe vett eseteknél is látható csökkenés, amely annak a következménye, hogy két évvel
ezelőtt 18 éves korig szólt a tankötelezettség, közben pedig ez a határ 16 évre csökkent.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 198. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló
2013. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról" szóló 198. számú előterjesztést támogatja
[66/2014. (IV. 8.)].

5. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiség használatba adása és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 206. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület, Kőrösi
Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használatba adása és
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról" szóló 206.
számú előterjesztést támogatja [67/2014. (IV. 8.)].
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6. napirendi pont:
A Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő "200 OOO
Ft" szövegrész helyébe a "300 OOO Ft" szöveg lépjen.

Indokolás: a Peter Cserny Alapítvány a tavalyi évben közel 80 kőbányai újszülött mentését
végezte, s eddig még nem részesültek önkormányzati támogatásban.
(184/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 184/1. módosító javaslatot.

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 184. számú
előterjesztés támogatásáról a 18411. módosító javaslat figyelembevételével.

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Peter Cerny Alapítvány támogatási
kérelméről" szóló 184. számú előterjesztést a 18411 módosító javaslat figyelembevételével
támogatja [68/2014. (IV. 8.)].

7. napirendi pont:
Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 189. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az "Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási
kérelméről" szóló 189. számú előterjesztést támogatja [69/2014. (IV. 8.)].

8. napirendi pont:
Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Szóbeli módosító javaslat:
Tubák István: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontjában
helyébe a "300 OOO Ft" szöveg lépjen.

szereplő

Indokolás: A Peter Cerny Alapítványhoz hasonlóan indokolt a magasabb

"200 OOO Ft" szövegrész
összegű

támogatás.

(185/1. módosító javaslat)
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Az

előterjesztő

nem támogatja a 185/1. módosító javaslatot.

A Népjóléti Bizottság l igen szavazattal, 5 tartózkodással nem támogatja a 185/1. módosító
javaslatot [70/2014. (IV. 8.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 185. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Rákosmente Mentéséért Alapítvány
támogatási kérelméről" szóló 185. számú előterjesztést támogatja [7112014. (IV. 8.)].

9. napirendi pont:
A civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Jógáné Szabados Henrietta: A Kőbányai Önkormányzat kiemeit figyelmet fordít a civil
szervezetek munkájára. Ily módon lehetőség nyílt a költségvetésben 5 millió forint támogatás
biztosítására. A Képviselő-testület februárban kiírta a pályázatot A megadott határidőre összesen
43 pályázat érkezett. A pályázatokat Révész Máriusz bizottsági elnök úrral, valamint Radványi
Gábor alpolgármester úrral formailag átnézték. Az előző évekhez képest eltérés volt, hogy emailen is be lehetett nyújtani a pályázatot Ez három pályázó esetében okozott problémát, mivel
elektronikusan nem érkezett meg időben a pályázatuk Két pályázó igazolni tudta a pályázat
határidőn belül történő benyújtását. Két szervezet nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, ezért
a pályázatuk érvénytelen. Az előkészítés során figyelembe vették azt, hogy az adott szervezet
milyen formában műk:ödik, és milyen működési költségei vannak. A Kluboknak gyakorlatilag
nincsenek működési költségeik, az Alapítványoknál és Egyesületeknél pedig önmagában a
bankszámla fenntartása, és a könyvelés jelentős költséget eredményez.
Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletében lévő táblázat
5. sorában lévő (Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány, támogatási összeg)
a)
"200 OOO Ft" szövegrész helyébe a "150 OOO Ft",
b)
6. sorában lévő (Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és
Sport Egyesülete, támogatási összeg) "180 OOO Ft" szövegrész helyébe a "130 OOO
Ft",
c)
3. sorában lévő (Emberbarát Alapítvány, támogatási összeg) "80 OOO Ft"
szövegrész helyébe a "130 OOO Ft",
d)
31. sorában lévő (Magyar Vöröskereszt Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete,
támogatási összeg) "80 OOO Ft" szövegrész helyébe a" 130 OOO Ft"
szöveg lépjen.
(199/1. módosító javaslat)

A Népjóléti Bizottság l igen, 4 ellenszavazattal, l tartózkodással nem támogatja a 199/1.
módosító javaslatot [72/2014. (IV. 8.)].
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Gagyi Róbert: Személyes érintettség révén kéri, hogy a határozattervezet l. mellékletében lévő
táblázat 35. sorára (Nagycsaládosok Országos Egyesülete, NOÉ Óhegyi Csoport) külön
szavazzon a Bizottság.
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangúszavazattal-Gagyi Róbert személyes érintettsége okánkülön hoz döntést a határozattervezet l. mellékletében lévő táblázat 35. sorára (Nagycsaládosok
Országos Egyesülete, NOÉ Óhegyi Csoport) [73/2014. (IV. 8.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 199. számú
előterjesztés támogatásáról a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, NOÉ Óhegyi Csoport
kivételével.
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Civil szervezetek 2014. évi támogatására
kiírt pályázat elbírálásáról" szóló 199. számú előterjesztést a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete, NOÉ Óhegyi Csoport kivételével támogatja [74/2014. (IV. 8.)].
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, NOÉ
Óhegyi Csoport támogatásáról.
Gagyi Róbert: Bejelenti, hogy személyes érintettség reverr nem szavaz a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete, NOÉ Óhegyi Csoport támogatásáról.
A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal a "Nagycsaládosok Országos Egyesülete,
NOÉ Óhegyi Csoport támogatásáról" szóló pályázati összeget támogatja [75/2014. (IV. 8.)].
Dr. Szabó Krisztián jegyző utólagos törvényességi észrevétele, hogy amennyiben a Bizottság
az előterjesztésben szereplő határozattervezethez képest eltérően kíván szavazni, azt
érvényesen az SZMSZ 40. §-ában foglaltaknak megfelelően teheti meg. Erre tekintettel a
civil szervezetek 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 199. számú
előterjesztés vonatkozásában a Bizottság döntése érvénytelen.
10. napirendi pont:
A bérbeadással nem hasznosítható üres lakások lakásállományból történő törlése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 200. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Bérbeadással nem hasznosítható üres
lakások lakásállományból történő törléséről" szóló 200. számú előterjesztést támogatja
[76/2014. (IV. 8.)].

A kőbányai

idősek

ll. napirendi pont:
2014. évi üdültetésére kiírt pályázat fedezetére céltartalékba helyezett
összeg felszabadítása
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 201. számú
előterjesztés támogatásáról.
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A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai idősek 2014. évi üdültetésére
ki írt pályázat fedezetére céltartalékba helyezett összeg felszabadításáról" szóló 20 l. számú
előterjesztést támogatja [77/2014. (IV. 8.)].

Elnök: Bejelenti, hogy az SZMSZ 22. §(l) bekezdésébenfoglaltak alapján 5 perc szünetet rendel
el.
- SzünetElnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes.

12. napirendi pont:
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Közpon t, valamint a Kőbányai Egészségügyi
Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Némethné Lehoczki Klára: Elmondja, hogy a napi működéssel sok idő és energia megy el.
Teljesen át kellett alakítani az iktatórendszert és az őrzés-védelmet. A dolgozók nagyon lelkesek,
és véleménye szerint kezd összekovácsolódni a csapat. A beszámolóban kevés szó esett az
egészségügyről, de sikerült végiglátogatnia a rendelőket A rendelőkben is nagyon sok munkát
fektetnek a napi működésbe. A költségvetéssei kapcsolatban elmondja, hogy igyekeznek
takarékosak lenni, de a többletmunka elrendelése problémátjelent.
Weeber Tibor: Véleménye szerint az adósságkezelést meg kellene változtatni. Meg kellene
nézni, hogy a prevenció érdekében mit lehet tenni.
Elnök: Akkor kezeljük jól az adósságot, ha a konkrét, megfogható segítség mellett a
családgondozó mentorszerepet is vállal a család életében, hasznos, életvezetési, gazdálkodási
tanácsokkal tudja ellátni a családot . Érdeklődik, hogy a 2014. évben mi lesz a legfontosabb
feladat az intézményben?
Némethné Lehoczki Klára: Vizsgálni fogják azt, hogy hogyan tudják megoldani a
költséghatékonyságot, valamint hogyan lehet létrehozni egy autista intézményt. Felmerült a
demens ellátás megszervezésének lehetősége is.
Dr. Csóka Gabriella: Véleménye szerint évente egyszer vagy kétszer lehetne indítani közös
tanfolyamokat életvezetéssel, adósságkezeléssei kapcsolatban.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 192. számú
előterjesztés elfogadásáról.
78/2014. (IV. 8.) NB határozat
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a
Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)

Kőbányai

Egészségügyi
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l. A Népjóléti Bizottsága a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Bizottság a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Az

13. napirendi pont:
2014. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

idősek

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Ehrenberger Krisztina: Tájékoztatásul elmondja, hogy jóval többen jelentkeztek, mint az előző
években annak köszönhetően, hogy több újságban meg lett hirdetve az üdülési lehetőség. Idén
253 fő adta be a pályázatát. Mindenki örült, hogy az idei évben egy turnussal többet tud indítani
az Önkormányzat Balatonalmádiba. Az idei évben egy balatonlellei turnust is sikerült teljesen
feltölteni.
Elnök: Érdemes lenne néhány Alapítvány és Egyesület figyeimét külön felhívni az üdülési
lehetőségre. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 202.
számú előterjesztés elfogadásáról.
79/2014. (IV. 8.) NB határozat
az idősek 2014. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Népjóléti Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) Balatonalmádiban lévő üdülőjében az l. turnusban, 2014. május
19. és 24. között az l. mellékletben meghatározott személyeknek biztosít üdülési lehetőséget.
2. A Népjóléti Bizottság az Önkormányzat Balatonalmádiban lévő üdülőjében a 2. turnusban,
2014. szeptember 8. és 13. között a 2. mellékletben meghatározott személyeknek biztosít üdülési
lehetőséget.

3. A Népjóléti Bizottság az Önkormányzat Balatonalmádiban lévő üdülőjében a 3. turnusban,
2014. szeptember 15. és 20. között a 3. mellékletben meghatározott személyeknek biztosít üdülési
lehetőséget.

4. A Népjóléti Bizottság az Önkormányzat Balatonalmádiban lévő üdülőjében a 4. turnusban,
2014. szeptember 22. és 27. között a 4. mellékletben meghatározott személyeknek biztosít üdülési
lehetőséget.

5. A Népjóléti Bizottság az Önkormányzat Balatonlellén lévő Nyári Táborában 2014. szeptember
l. és 6. között az 5. mellékletben meghatározott személyeknek biztosít üdülési lehetőséget.
6. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy bízza meg a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató
Központot az idősüdültetés Balatonalmádiban tartandó első (2014. május 19. és 24. közötti), második
(2014.szeptember 8. és 13. közötti), harmadik (2014. szeptember 15. és 20. közötti), negyedik (2014.
szeptember 22. és 27. közötti), valamint Balatonlellén tartandó (2014. szeptember l. és 6. közötti)
turnusának lebonyolításával.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Bárka Humánszolgáltató Központ vezetője

(A határozat 1-5. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)
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14. napirendi pont:
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet 6. pontja kerüljön törlésre, és az
előterjesztés egészüljön ki egy új határozattal az alábbiak szerint:
" .. .2014. (IV. 8.) NB határozat
Nagy József gyógyászatisegédeszköz-támogatás pályázatának érvénytelenné nyilvánításáról
A Népjóléti Bizottság megállapítja, hogy Nagy József családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője"
Indokolás: a határozattervezet 6. pontjára külön szavazást kér. Álláspontja szerint az
érvénytelenséget nem a Bizottságnak kellene megállapítania, hanem a Polgármesteri Hivatalnak.
(190/1. módosító javaslat)

A Népjóléti Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadja a 19011. módosító javaslatot
[80/2014. (IV. 8.)].
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet 7. és 8. pontja az alábbiak szerint
módosuljon:

"7. A Népjóléti bizottság Szabó Józsefné részére szemüveg (lencse) megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának [80%-a] 90%-a, legfeljebb [5 040 Ft]
5 670 Ft.
8. A Népjóléti bizottság Nagyné Wimmer Éva részére szemüveg (lencse) megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának [80%-a] 90%-a, legfeljebb [5 040 Ft]
5 670 Ft."
(190/2. módosító javaslat)
A Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással elfogadja a 190/2. módosító javaslatot
[8112014. (IV. 8.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 190. számú
előterjesztés elfogadásáról a 190/1. és a 190/2. módosító javaslatok figyelembevételével.
82/2014. (IV. 8.) NB határozat
gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Népjóléti Bizottsága Csaplár Ildikó részére gyermeke szemüvegének (lencse)
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 36
180Ft.
ll

2. A Népjóléti Bizottság Németh György Miklós részére hallókészülék megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb
132 360 Ft.
3. A Népjóléti Bizottság Kovács Mihályné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást
biztosít,
amely
a
gyógyászati
segédeszköz
vételárának
90%-a,
legfeljebb
51 435 Ft.
4. A Népjóléti Bizottság Nagy Istvánné részére gyógyharisnya megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 17 255 Ft.
5. A Népjóléti Bizottság Nagy Márton részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely
a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb 18 OOO Ft.
6. A Népjóléti Bizottság Szabó Józsefné részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 5 670 Ft.
7. A Népjóléti Bizottság Nagyné Wirnrner Éva részére szemüveg (lencse) megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 5 670 Ft
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
vezetője

a Gazdasági.és Pénzügyi Iroda vezetője
83/2014. (IV. 8.) NB határozat
Nagy József gyógyászatisegédeszköz-támogatás pályázatának érvénytelenné nyilvánításáról
(5 igen szavazattal, l tartózkodással)
A Népjóléti Bizottság megállapítja, hogy Nagy József családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelern meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

15. napirendi pont:
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. V élernénye szerint az alsó határokat érdemes lenne magasabbra emelni a későbbiekben,
ha már kialakult a tapasztalat arról, hogy a támogatás iránti kérelmek rnilyen ütemben és számban
érkeznek a Hivatalba. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a
186. szárnú előterjesztés elfogadásáról.
84/2014. (IV. 8.) NB határozat
ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Népjóléti Bizottsága Németh Tamás László részére ápolási támogatást állapít meg 2014.
május l-jétől 12 hónapos időtartarnra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
2. A Népjóléti Bizottság Iglódi Jenőné részére ápolási támogatást állapít meg 2014. május l-jétől
12 hónapos időtartarnra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
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3. A Népjóléti Bizottság Csoma Ibolya részére ápolási támogatást állapít meg 2014. május l-től
12 hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
96 OOO Ft.
4. A Népjóléti Bizottság megállapítja, hogy Rostás Gábor családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen.
5. A Népjóléti Bizottság Szendrei Olga részére ápolási támogatást állapít meg 2014. május l-jétől
12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
6. A Népjóléti Bizottság Tóth Anna részére ápolási támogatást állapít meg 2014. május l-jétől 12
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
7. A Népjóléti Bizottság Balogh Klára részére ápolási támogatást állapít meg 2014. május l-jétől
12 hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
96 OOO Ft.
8. A Népjóléti Bizottság Brassai Klára részére ápolási támogatást állapít meg 2014. május l-jétől
12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Elnök: Bejelenti, hogy az SZMSZ 22. §(l) bekezdésébenfoglaltak alapján 5 perc szünetet rendel
el.
- SzünetElnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes.

16. napirendi pont:
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesítése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 194. számú
előterjesztés elfogadásáról.
85/2014. (IV. 8.) NB határozat
az 1106 Budapest, Tárna utca 4. 3/92. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján Takács Mónika
ll 06 Budapest, Maglódi út 5. fszt. 9. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyát
közös megegyezéssel megszünteti.
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.)
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Táma utca 4. 3/92. szám
alatti egy szoba, 29 m 2 alapterületű, komfortos lakást Takács Mónika számára határozott időre,
2015. április 30-ig szociális alapon bérbe adja, egyidejűleg a bérlő részére a fennálló tartozására
36 havi részletfizetést engedélyez. Egy részlet elmulasztása esetén a teljes tartozás egy összegben
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esedékessé válik, amit a késedelmi karnatával együtt kell megfizetni, továbbá ez olyan
szerződésszegés, ami a lakásbérleti szerződés felrnondását eredményezi.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

86/2014. (IV. 8.) NB határozat
az 1107 Budapest, Bihari utca 8/C 2/46. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján Horváth János
László 1106 Budapest, Maglódi út 5. fszt. 7. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti
jogviszonyát közös megegyezéssel rnegszünteti.
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.)
önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari utca 8/C 2/46. szám
2
alatti egy szoba, 24 rn alapterületű, komfortos lakást Horváth János László számára határozott
időre, 2015. április 30-ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

17. napirendi pont:
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri a Bizottságot, külön-külön hozza meg döntését a kérelmekről az előterjesztés
sorrendjében haladva. Kéri, akinek az előterjesztés l. pontjával kapcsolatban kiegészítése,
kérdése, észrevétele van, jelezze.

l. Az ll 07 Budapest, Szállás utca 32-34. J ép. 112. szám alatti lakás bérbeadása

87/2014. (IV. 8.) NB határozat
az 1107 Budapest, Szállás utca 32-34. I. ép. 112. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Szállás utca 32-34.
l. ép. 1/2. szám alatti egy+fél szoba, 39 rn2 alapterületű, félkomfortos lakást Kecskés Andrásné sz.:
Maka Mária számára határozott időre, 2016. április 30-ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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2. Az ll Ol Budapest, Pongrácz út 9. VII ép. (szt. 240. szám alatti lakás bérbeadása
88/2014. (IV. 8.) NB határozat
az 1101 Budapest, Pongrácz út 9. VII. ép. fszt. 240. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Pongrácz út 9. VII.
ép. fszt. 240. szám alatti egy+fél szoba, 34 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Herédi Anita sz.:
Nagy Anita számára határozott időre, 2016. április 30-ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

3. Az ll 03 Budapest, Vasgyár utca 12. fszt. 23. szám alatti lakás bérbeadása
89/2014. (IV. 8.) NB határozat
az 1103 Budapest, Vasgyár utca 12. fszt. 23. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Vasgyár u. 12. fszt.
23. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást Szitai Béláné sz.: Burka Ildikó
számára határozott időre, 2015. április 30-ig, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a
lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti, vagy arra a bérlő részletfizetési megállapodást
köt.
Határidő:
2014. május15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

4. Az ll Ol Budapest, Salgótarjáni út 47/C 11405. szám alatti lakás bérbeadása
A kérelemmel kapcsolatban felszólal:
Dr. Csicsay Claudius Iván: Érdeklődik, hogy miért kerül elutasításra a kérelem?
Dr. Czagányi Cecilia: Zámbó Istvánéknak lejárt a szerződésük, és az Önkormányzatnak nincs
tudomása arról, hogy a család kifizette-e a márciusi tartozásukat
Ehrenberger Krisztina: Zámbó Istvánné volt a korábbi bérlő. A bíróság megszüntette a
lakásbérleti jogviszonyát, ami alapján nem kaphatja újra bérbe a lakást.
Dr. Egervári Éva: Az ítélet jogerőre való emelkedése után fizették ki a tartozásukat, ami a
lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati
rendelet alapján l O évig kizáró ok az új bérleti jogviszony tekintetében. Nincs olyan
méltányolható körülmény, amire tekintettel indokolt lenne, hogy Zámbó Istvánné megszűnt bérleti
jogviszonya után Zámbó István legyen a bérlő, hiszen a tartozást közösen halmozták fel.
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését az ll Ol
Budapest, Salgótarjáni út 47/C 11405. szám alatti lakás bérbeadásáróL
90/2014. (IV. 8.) NB határozat
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47/C 11405. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottság Zámbó Istvánnak az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47/C 1/405. szám alatti
egy+fél szoba, 38m2 alapterületű, félkomfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

5. Az 1107 Budapest, Fokos u. l. alagsor 3. szám alatti lakás bérbeadása
Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet egészüljön ki az alábbiak szerint:
"2. A Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot egy hasonló
méretű, de jobb komorfokozatú lakás kijelölésére Rostás Gábor számára."
(203/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 203/1. módosító javaslatot.

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az ll 07
Budapest, Fokos u. l. alagsor 3. szám alatti lakás bérbeadásáról a 203/1. módosító javaslat
figyelembevételével.
9112014. (IV. 8.) NB határozat
az 1107 Budapest, Fokos u. l. as. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Fokos u. l. as. 3.
szám alatti egy szoba, 36m2 alapterületű, komfortos lakást Rostás Gábor számára határozott időre,
2014. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja.
2. A Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy tegyenjavaslatot egy hasonló méretű,
de jobb komorfokozatú lakás kijelölésére Rostás Gábor számára.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

6. Az ll 06 Budapest, Gyakorló u. 9. 8/50. szám alatti lakás bérbeadása
92/2014. (IV. 8.) NB határozat
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 9. 8/50. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Gyakorló u. 9.
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8/50. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Debreczeni Gabriella és
Debreczeni Sándorné sz.: Botár Zsuzsanna számára határozott időre, 2015. április 30-ig szociális
alapon bérbe adja.
2014. május 15.
Határidő:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
Feladatkörében érintett:
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

18. napirendi pont:
Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Tekintettel arra, hogy Szabó István részére nem javasolja az Iroda bérbe adni a lakást, így
javasolja, hogy Pintérné Gulyás Bernadett és Pintér Imre Csaba kapja bérbe az ll 03 Budapest,
Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti lakást. Kéri a Bizottságot hozza meg döntését az előterjesztés
l. mellékletének elfogadásáról.
93/2014. (IV. 8.) NB határozat
az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti lakás bérbeadásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. §(l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gyömrői út 66.
fszt. 18. szám alatti egy szoba, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást Pintérné Gulyás Bernadett és
Pintér Imre Csaba számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás
időtartamára, legfeljebb 2014. szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától
számított új abb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Weeber Tibor: Javasolja, hogy a Bizottság vegye le napirendjéről az "Önkormányzati lakást
helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmeiről" szóló 187. számú előterjesztést (az 1103
Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti lakás kivételével) a 2-6. határozattervezetek
vonatkozásában.
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal leveszi napirendjéről az "Önkormányzati
lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmeiről" szóló 187. számú előterjesztést az ll 03
Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti lakás kivételével [94/2014. (IV. 8.)].

Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság döntése alapján az Önkormányzati lakást helyreállítási
kötelezettséggel igénylők kérelmeiről" szóló 187. számú előterjesztés tárgyalására - a 2-6.
határozattervezetek vonatkozásában- rendkívüli ülést hív össze.
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19. napirendi pont:
Önkormányzati lakáson fennálló lakbérhátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 193. számú
előterjesztés elfogadásáról.
95/2014. (IV. 8.) NB határozat
önkormányzati lakáson fennálló lakbérhátralékra vonatkozó részletfizetési kérelemről
(6 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Szabó Péternek az 1102 Budapest,
Kolozsvári u. 29-31. 3/59. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló lakbérhátralékára
vonatkozó részletfizetési kérelmét elutasítja.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

20. napirendi pont:
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

A Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Népjóléti tárgyú
fellebbezések elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

Elnök: Bejelenti, hogy a Népjóléti Bizottság rendkívüli ülését, 2014. április 17-én (csütörtökön)
8 órára hívja össze. Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az
elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 13 10 órakor bezárja.

l· •••••••••••••••••••••••

·'·r ........... .

Dr. Csicsay Claudius Iván
bizottsági tag

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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A jegyzőkönyv mellékletei

előterjesztések

./

meghívó,

./

jelenléti ív

./

ülésről

D

határozatok melléklete

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

(elektronikus adathordozón)

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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