BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. március 22-én a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I.
em. 115.) megtartott ülésén.
Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra
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A jelenléti iv alapján jelen vannak:
G 5 ojLJ.LOi{pj/X
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök,
,,
Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik Andrá~ Varga István, a Bizottság
képviselő tagjai,
er.c ·
_
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a Bizottság nem

képviselő tagjai.
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Tanácskozási joggal jelen vannak:
jegyző
Dr. Szabó Krisztián
alpolgármester
Weeber Tibor
alpolgám1ester
Radványi Gábor
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
Dr. Egervári Éva
a
Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Ehrenberger Krisztina
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében
Pfeifer Istvánnné
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Kohut Miklósné
képviseletében
a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője
Nagy István
az Egyesített Bölcsődék vezetője
Göncziné Sárvári Gabriella
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője
Lajtai Ferencné
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda vezetője
Czanka Lajosné
a Kőbányai Zsivaj Óvoda vezetője
Babics Attiláné
Meghívottak:
Dr. Nagy Jolán
Dr. Szabados Ottó
Dr. Csurgó Szabolcs
Kálmánné Szabó Judit
Jógáné Szabados Hemietta
Kárpáti Beatrix
Dr. Czagányi Cecília
Horváthné dr. Tóth Enikő
Belkó Judit
Nagy György

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési
Civilkapcsolati Osztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési
Civilkapcsolati Osztály részéről
a
Humánszolgáltatási
Főosztály
Szociális
Egészségügyi Osztály vezetője
a
Humánszolgáltatási
Főosztály
Szociális
Egészségügyi Osztály részéről
a
Humánszolgáltatási
Főosztály
Szociális
Egészségügyi Osztály részéről
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről
a Kocsis Sándor Sportközpont részéről
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Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök
l

Elnök: Köszönti a rnegjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban
észrevétele, javaslata van, jelezze.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban kettes sorszárnmal jelzett, a "2016/2017.
nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról" szóló előterjesztés nem került
benyújtásra. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a
napirend elfogadásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
napirendjét [8112016. (IH. 22.)]:
l.

A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői
álláshelyének pályáztatása (159. szárnú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

2.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2016. évi önköltségének és intézményi
térítési díjának meghatározása (164. szárnú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

3.

A Kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak rnódosítása (117. szárnú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó

Krisztiánjegyző

4.

A Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási
kérelme ( 161. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

5.

A Zöld Dió Alapítvány támogatása (149. szárnú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

6.

A

Kőbányai

Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának rnódosítása (177. szárnú

előterjesztés)

Előterjesztő:

7.

dr. Szabó Krisztiánjegyző

Beszámoló a Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi

tevékenységéről

(124. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

8.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
(133. szárnú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

9.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák
diáksport-egyesületei, sportkörei részére nyújtott eredményességi támogatás elszámolása
( 125. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
kőbányai
előterjesztés)

10. A

Előterjesztő:

tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolása (126. szárnú
Radványi Gábor alpolgármester

ll. A kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívás (150.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
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12. A kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívás
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
13. A Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása (128.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
14. A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás (129. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

15. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás
(175. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
16. A2015. évi kulturális pályázatok elszámolása (130. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
17. A 2016. évi kulturális és művészeti pályázat (137. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
18. A

Kőbányán működő

egyházak 2015. évi támogatásának elszámolása (131. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

19. A Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás (138.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
20. A Bem József Bajtársi Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolása (121. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

21. A Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány részére nyújtott 2015.
évi támogatás elszámolása (132. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
22. A Szent György nyári napközis hittanos tábor céljára nyújtott 2015. évi támogatás
elszámolása (118. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
23. Az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívás (119. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
24. Az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívás (120. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
25. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (165. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
26. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (139. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
27.

Bérlőtársi jogviszony
Előterjesztő:

létesítése iránti kérelmek (141. számú előterjesztés)
Weeber Tibor alpolgármester

28. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek (140.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
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29. Önkormányzati lakások összevonása és bérbeadása (147. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
30. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesítése (148. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
31. Tájékoztató az önkormányzati lakásokban 2015. évben végzett
tapasztalatairól (160. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

bérleményellenőrzés

32. Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Batthyány-Strattmann László-díjra történő felterjesztése
(158. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
33. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (142. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

Bányai Tibor Péter megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l Ofővel határozatképes.

l. napirendi pont:
A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői
áUásbelyének pályáztatása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Gyöngyike Óvodában, valamint a
Kőbányai Zsivaj Óvodában az intézményvezetők magasabb vezetői megbízása lejár, ezért
szükségessé válik az intézményvezetői pályázatok kiírása 2016. augusztus l-jétől 2021. július
31-éig szóló határozott időre. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése,
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság
hozza meg döntését a 159. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Gyöngyike Óvoda
és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 159.
számú előterjesztést támogatja [82/2016. (Hl. 22.)].

2. napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2016. évi önköltségének és intézményi téritési
díjának meghatározása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Kőbányai
Szivárvány Nonprofit Kft., valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ személyes
gondoskodást nyújtó ellátásainak az önköltségét, valamint az intézményi térítési díját
határozza meg. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a
164. számú előterjesztés támogatásáról.
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A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Személyes gondoskodást
nyújtó ellátások 2016. évi önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározásáról"
szóló 164. számú előterjesztést támogatja [83/2016. (HI. 22.)].

3. napirendi pont:
A Kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Hu.mánszolgáltató
Központ és a Kőbányai Egyesitett Bölcsődék alapító okiratainak módositása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 117.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Kőbányai önkormányzati
fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ és a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék alapító okiratainak módosításáról" szóló 117. számú előterjesztést támogatja
[84/2016. (HI. 22.)].

4. napirendi pont:
A Peter Cerny Alapitvány a Beteg Koraszü.löttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási
kérelme
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: A Peter Cerny Alapítvány beteg, koraszülött gyerekek mentésével foglalkozik. Az
Alapítvány az elmúlt évben 81 esetben végezte a X. kerületi lakcímmel rendelkező újszülöttek
egészségügyi intézmények közötti szállítását. Tekintettel a mentőszolgálat évek óta tartó, a
kőbányai lakosok mentésében történő aktív részvételére, az előterjesztés értelmében ebben az
évben is 300 OOO Ft összegű támogatásban részesülne. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás,
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 161. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Peter Cerny Alapítvány a
Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási kérelméről" szóló 161. számú
előterjesztést támogatja [85/2016. (IH. 22.)].

5. napirendi pont:
A Zöld Dió Alapitvány támogatása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy ebben az évben tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre a
Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny, amelynek
megszervezéséhez és lebonyolításához a Zöld Dió Alapítvány 300 OOO Ft összegű támogatást
igényelt. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 149.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Zöld Dió Alapítvány
támogatásáról" szóló 149. számú előterjesztést támogatja [86/2016. (HI. 22.)].
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A

Kőbányai

6. napirendi pont:
Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, aldnek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 177.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról" szóló 177. számú előterjesztést támogatja
[87/2016. (IH. 22.)].

7. napirendi pont:
Beszámoló a Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Az előterjesztés a Kocsis Sándor Sportközpont, a Bihari úti sporttelep, az Ihász utcai
sporttelep, a Sibrik Miklós úti tornaterem, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2015.
évi tevékenységét foglalja össze. A Sportközpont vezetője a sportlétesítményeket hatékonyan
és eredményesen üzemelteti, a társadalmi kapcsolatokat megfelelően építi, és jelentős szerepet
tölt be az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladati ellátásában, szervezésében. Kéri, akinek
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Varga István: Gratulál Nagy Istvánnak a kiváló munkájához, mivel a Sportközpontban a nap
minden szakaszában van élet.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 124.
számú előterjesztés elfogadásáról.
88/2016. (HI. 22.) HB határozat
a Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi tevékenységéről
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

8. napirendi pont:
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: A beszámoló összefoglalja az intézményrendszer funkcióit, nevelési módszereit,
gazdasági mutatóit, statisztikai adatait, valamint az egyes intézmények problémáit is. Kéri,
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Baloghné Stadler Irén: Gratulál az elkészített beszámolóhoz, amelyből kitűnik, hogy az
intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik.
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 133.
számú előterjesztés elfogadásáról.
89/2016. (III. 22.) HB határozat
a Kőbányai Egyesitett Bölcsődék 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
9. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák
diáksport-egyesületei, sportkörei részére nyújtott eredményességi támogatás elszámolása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A Humánszolgáltatási Bizottság az Önkormányzat által működtetett iskolákban
működő diáksport-egyesületek, sportkörök részére 2 OOO OOO Ft összegű eredményességi
támogatást nyújtott a tavalyi évben. A támogatást a diáksport-egyesületek, illetve a sportkörök
működése keretében 2015. december 31-ig felmerülő költségekre lehetett felhasználni
sportszervásárlásra, versenyek rendezésére, érmek, oklevelek vásárlására és versenyekre való
csoportos utazásra. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg
döntését a 125. számú előterjesztés elfogadásáról.
90/2016. (III. 22.) HB határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák
diáksport-egyesületei, sportkörei részére nyújtott eredményességi támogatás
elszámolásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
működtetett iskolák diáksport-egyesületei részére a 2015. évben nyújtott eredményességi
támogatás elszámolása keretében
a) aBemDSE,
b) a Főnix DSE,
c) a Harmat DSE,
d) a Kada DSE,
e) a Montensi DSE,
j) a Start DSE,
g) a Szent László DSE,
h) a Túri DSE, valamint
i) az Újhegy-Sibrik DSE
elszámolását elfogadja.
10. napirendi pont:
A kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatására
rendelkezésre álló keret 2 OOO OOO Ft volt, egy pályázó legfeljebb 250 OOO Ft támogatást
kaphatott. Az Önkormányzat a sportolók egyesületével vagy a sportági szövetséggel kötött
támogatási szerződés útján nyújtott támogatást a pályázók részére. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Varga István: Elmondja, hogy Magyarországról elsőként Tobai Sike Renáta szerzett
kvalifikációt a riói olimpiára a 2014. évben Spanyolországban rendezett Világbajnokságon
szerzett bronzéremmel.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 126.
számú előterjesztés elfogadásáról.

91/2016. (IH. 22.) HB határozat
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság
a) Pakot Anna - Magyar Póni Klub Szövetség,
b) Tobai-Sike Renáta- Budapesti Honvéd Sportegyesület
c) Sárkány Vivien- Kőbánya Sport Club
d) Lacsek Alexa- Grácia Fair Sportegyesület
e) Leiter Anett- Ippon Kyokushin Karate Sportegyesület
j) Szalay Gábor - Magyar ITF Taekwon-do Szövetség
g) Murinai Dániel - Sasok Sportegyesület,
h) Rizmayer Norbert- Sasok Sportegyesület, valamint
i) Szabó Attila György- Dr. Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub
egyéni támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja.

11. napirendi pont:
A kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhivás
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Az előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy a tehetséges sportolók támogatására a
Képviselő-testület ebben az évben is 2 OOO OOO Ft összegű keretet különített eL A pályázat
benyújtásának feltételei a tavalyi évhez képest nem változtak. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás,
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 150. számú előterjesztés elfogadásáról.
92/2016. (III. 22.) HB határozat
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhivásról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki kőbányai tehetséges sportolók egyéni
támogatására 2 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 12. melléklet 20. során rendelkezésre áll.
2. A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívást
az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről
a Kőbányai Önkormányzat honlapján.
Határidó:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
(A határozat l. mellékletét képező pályázati felhivás szövege mindenben megegyező az
előterjesztésben szereplővel.)
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12. napirendi pont:
A kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhivás
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A Humánszolgáltatási Bizottság 3 OOO OOO Ft összegben pályázatot ír ki a Kőbányai
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei sportcélú támogatására. A
pályázaton az a sportegyesület is részt vehet idén, amely utánpótlás-neveléssel nem
foglalkozik, de legalább 15 fő kőbányai lakos tagja van, ezen tagok legalább heti 120 percben
sportolnak az egyesületben, és az egyesület évente legalább egy kerületi szintű
sportrendezvényt szervez. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg
döntését a 127. számú előterjesztés elfogadásáról.
93/2016. (III. 22.) HB határozat
a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhivásról
(1 O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek 2016. évi
sportcélú támogatására 3 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. során rendelkezésre áll.
2. A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati
felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről
a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban.
Határidó:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

(A határozat l. mellékletét képező pályázati felhívás szövege mindenben megegyező az
előterjesztésben szereplővel.)

13. napirendi pont:
A Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2015-ben l OOO OOO Ft összegű
támogatásban részesült, amelynek célja a Budapesti Nagy Sportágválasztó - A SPORT
NAPJAI rendezvény kommunikációs karnpányának támogatása volt. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Varga István: V él eménye szerint a Merkapt Maraton Team Sportegyesület évek óta kitűnő
munkát végez.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 128.
számú előterjesztés elfogadásáról.
94/2016. (III. 22.) HB határozat
a Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Merkapt Maraton Team Sportegyesületnek a 2015. évi l
millió forint összegű támogatásáról szóló elszámolását elfogadja.
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14. napirendi pont:
A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázaton a kőbányai székhelyű civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel
rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli
szervezetek vehetnek részt. A támogatás a 2016. január l. és 2016. december 31. között
megrendezett programok költségeihez használható fel. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás,
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 129. számú előterjesztés elfogadásáról.
95/2016. (III. 22.) HB határozat
a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról
(10 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a civil szervezetek 2016. évi támogatására
4 500 eFt összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12.
melléklet 19. során rendelkezésre áll.
2. A Bizottság a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat
honlapján és a Kőbányai Hírek című lapban tegye közzé.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
(A határozat l. mellékletét

képező

pályázati felhívás szövege mindenben

megegyező

az

előterjesztésben szereplővel.)

15. napirendi pont:
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy dr. Fejér Tibor képviselő úr korábbikérése
alapján a pályázaton való részvétel feltétele, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat legalább
tíz oldal terjedelemben mutassa be a kőbányai kötődését, illetve történelmi múltját. Ha ennek
nem tesz eleget, akkor a pályázat érvénytelen.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Dr. Fejér Tibor: Sajnálja, hogy a Kőbányán élő nemzetiségeknek nincs kronológiájuk.
Elmondja, hogy benne a gondolatot egy bolgár család utolsó generációjának halála vetette fel.
Úgy érzi, hogy tartozunk az elődeinknek azzal, hogy ilyen módon is megemlékezünk róluk.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 175.
számú előterjesztés elfogadásáról.
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96/2016. (HI. 22.) HB határozat
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő helyi nemzetiségi
önkormányzatok 2016. évi támogatására 3 OOO eFt összegben, melynek fedezete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet 16. során rendelkezésre áll.
2. A Bizottság a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi
támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat
honlapján és a Kőbányai Hírek című lapban tegye közzé.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

(A határozat l. mellékletben

szereplő

pályázati felhivás szövege mindenben

megegyező

az

előterjesztésben szereplővel.)

16. napirendi pont:
A 2015. évi kolturális pályázatok elszámolása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Tájékoztatást ad arról, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság Kőbánya kulturális
életének támogatására kulturális célú pályázatot írt ki, amelynek célja a kerületi kulturális,
művészeti élet segítése, ösztönzése, fellendítése volt. A pályázatra l OOO OOO Ft összeg állt
rendelkezésre. A pályázati felhívás szerint egy pályázó által elnyerhető támogatás összege
legfeljebb 200 OOO Ft volt. A nyertes pályázók a támogatási szerződés szerinti módon és
időben számoltak el az elnyert támogatási összeggel. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás,
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 130. számú előterjesztés elfogadásáról.
97/2016. (HI. 22.) HB határozat
a 2015. évi kolturális pályázatok elszámolásáról
(10 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a 2015. évi kulturális pályázat keretében
a) a Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete, valamint
b) a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete
elszámolását elfogadja.

17. napirendi pont:
A 2016. évi kolturális és miivészeti pályázat
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy a Képviselő-testület 2 OOO OOO Ft összeget biztosított a
Humánszolgáltatási Bizottság részére a 2016. évi pályázat kiírásához. Egy pályázó egy
alkalommal pályázhat, és legfeljebb 200 OOO forinttal támogatható. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

ll

Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletében
pontja az alábbiak szerint módosuljon:

szereplő

pályázati felhívás 4.1.

"4.1. A pályázaton részt vehet az a kulturális v~_.wűvészeti tevékenységet folytató
a) [a] Kőbánya közigazgatási területén élő és alkotó, [valamint] .Y.MY
b) Kőbányán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
természetes személy, valamint
c) [a] kőbányai székhelyű
civil szervezet [kultu.rális vagy mű.vészdi tevékenységet folytató természetes személy,
valamint civil szervezet] (a továbbiakban együtt: pályázó)."
(137/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 137/1. módositó javaslatot.

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 137.
számú előterjesztés elfogadásáról a 13 7/l. módosító javaslat figyelembevételével.
98/2016. (III. 22.) HB határozat
a 2016. évi ku.ltu.ráiis és mű.vészeti pályázatról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a 2016. évi kulturális és művészeti pályázati felhívást az l.
melléklet szerinti tartalommal j óváhagyj a.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat
honlapján tegye közzé.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

l. melléklet a 9812016. (III 22.) HB határozathoz
PÁLYÁZATIFELHÍVÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: Humánszolgáltatási Bizottság) pályázatot ír
ki a kőbányai kulturális és művészeti élet 2016. évi támogatására.
1. A pályázat célja a kerület kulturális és művészeti életének támogatása.
2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 OOO OOO Ft
3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 200 OOO Ft
4. A pályázat benyújtásának feltételei:
4.1. A pályázaton részt vehet az a kulturális vagy művészeti tevékenységet folytató
a) Kőbánya közigazgatási területén élő és alkotó, vagy
b) Kőbányán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
természetes személy, valamint
c) kőbányai székhelyű
civil szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).
4.2. Természetes személy csak civil szervezettel együtt vehet részt a pályázaton, a támogatás
a civil szervezet (a továbbiakban: befogadó szervezet) részére folyósítható.
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4.3. Nem vehet részt a pályázaton az a civil szervezet, amely a Budapest

Főváros

X. kerület

Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati

rendeletben meghatározott támogatásban részesül.
4.4. A pályázatot kizárólag a "Pályázati adatlap" nyomtatványou lehet benyújtani, amelyen az
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni:
a) a pályázó adatai, e-mail címe,
b) a támogatni kért tevékenység megnevezése és bemutatása legfeljebb egy oldal
terjedelemben, a megvalósítás időpontja és egyéb információk a tevékenységgel
kapcsolatban,
c) a kért támogatás pontos összege és a támogatni kért tevékenység teljes, részletes
költségvetése,
d) amennyiben a pályázó 2016-ban már részesült az Önkormányzat által nyújtott
támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás céljának és összegének megjelölésével,
e) természetes személyesetén a lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata,
j} igazolás arról, hogy a civil szervezet a 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál,
g) a civil szervezet létesítő okiratának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített
másolata és a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolása a
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól,
h) e-mailen és postán érkező pályázatok esetén a civil szervezet törvényes képviselője
aláírási címpéldányának másolata,
i) nyilatkozat arról, hogy
ia) a pályázónak nincs köztartozása, illetve nem áll fenn tartozása a Kőbányai
Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben,
ib) a civil szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e.
4.5. Egy pályázó egy alkalommal nyújthat be pályázatot Egy civil szervezet több természetes
személy pályázó vonatkozásában lehet befogadó szervezet.
5. A támogatási időszak 2016. január

l-jétől

december 31-éig tart.

6. Támogatás kérhető a kulturális, művészeti tevékenységgel összefúggő költségekre,
különösen:
a) művészeti alkotó munka,
b) kiállítás szervezése,
c) könyv-, CD-, DVD-kiadás,
d) kulturális, zenei prograrnak szervezése,
e) filmkészítés, fotóművészeti tevékenység,
j) művészeti tanulmányutak,
g) alkotótáborban való részvétel,
h) anyag- és eszközvásárlás,
i) kulturális, művészeti versenyek nevezési díj a.
7. A támogatás nem használható fel étkezési költségre, valamint személyi juttatásra és
annak j árulékaira.
8. A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatokat a pályázati felhívásnak az Önkormányzat honlapján történő megjelenésétől
kezdve folyamatosan lehet benyújtani elektronikusan a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail
címen és egy példányban papír alapon személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és
Civilkapcsolati Osztálynál (Budapest X. kerület, Szent László tér 29. fszt. 31.) vagy postai
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úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak
címezve a 1475 Budapest, Pf. 35 címen.

9. A pályázat benyújtásának határideje:
a) elektronikusan 2016. október 3-án 24.00 óráig,
b) személyesen 2016. október 3-án 17.00 óráig,
c) postai úton a pályázatnak 2016. október 3-áig meg kell érkeznie a Hivatalba.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Hanzik Ágnes közművelődési
referenstől a +3611-4338-227-es telefonszámon, illetve a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail
címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail címen, illetve letölthető az
Önkormányzat honlapjáról (w\-vw.kobaJlY_<.!Jm). Az adatlap másolható.
10. A pályázat elbírálásának menete:
Hiánypótlásra és a pályázati határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati
feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázatokat a Humánszolgáltatási
Bizottság a 2016. júniusi és októberi ülésén bírálja el. A Hivatal a döntést követően e-mailen
értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat
támogatási szerződést köt.

11. Az elszámolás módja, határideje:
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák,
bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási
időszakra esik, és melyek pénzügyi teljesítése a támogatási határidő végéig megtörténik
A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb
2017. január 15-éig kell elszámolni a támogatási szerződésben meghatározott módon. A
pályázó a fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles
visszafizetni. A nyertes pályázó a támogatás lebonyolításában az Önkormányzat
képviselőjével együttműködik, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák (a
jogszabályok által meghatározott formai követelményeknek megfelelően feltüntetett
adatokkal), a megvalásítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával
elősegíti.

Dr. Mátrai Gábor
bizottsági elnök

18. napirendi pont:
A Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: A Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére a 2015. január l-től 2015.
december 31-éig terjedő időszakra a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív,
kulturális, oktatási, hagyományőrző és közösségi programok, illetve kórustalálkozók
támogatására pályázatot írt ki. A pályázatra rendelkezésre álló keret l 500 OOO Ft volt. A
pályázati felhívásra 13 db pályázat érkezett. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését a 131. számú előterjesztés elfogadásáról.
99/2016. (III. 22.) HB határozat
a Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásának elszámolásáról
(10 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásának
elszámolása keretében a
a) Baptista Szeretetszolgálat,
b) Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség,
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c) Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség,
d) Budapest Kőbányai Református Egyházközség,
e) Budapest-Külsőkőbánya Szent Család Plébánia,
j) Budapesti Zsidó Hitközség,
g) Kőbányai Szent László Plébánia, valamint a
h) Lengyel Perszonális Plébánia
elszámolását elfogadja.

A Kőbányán

19. napirendi pont:
egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhivás
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

működő

Elnök: Elmondja, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a rendelkezésére álló l 500 OOO Ft
összegű keretből pályázatot ír ki az előző évekhez hasonlóan a Kőbányán működő egyházak
részére. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 138.
számú előterjesztés elfogadásáról.
100/2016. (HI. 22.) HB határozat
a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról
(10 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő egyházak 2016. évi
támogatására l 500 eFt összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12.
melléklet 19. során rendelkezésre áll.
2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázati
felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívásnak a Kőbányai
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
(A határozat l. mellékletét képező pályázati felhívás szövege mindenben megegyező az
előterjesztésben szereplővel.)

20. napirendi pont:
A Bem József Bajtársi Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés keretében bruttó
680 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Bem József Bajtársi Egyesület 2015. évi működési
költségeihez. Az Egyesület a 2015. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben
benyújtotta, a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően teljes mértékben
felhasználta, és az elszámolása megfelelő. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését a 121. számú előterjesztés elfogadásáról.
101/2016. (III. 22.) HB határozat
a Bem József Bajtársi Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Bem József Bajtársi Egyesület 2015. évi támogatásának
elszámolását elfogadja.
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A Budapest X.

21. napirendi pont:
Szent László Egyházközség Alapítvány részére nyújtott 2015.
évi támogatás elszámolása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Kőbányai

Elnök: Tájékoztatást ad arról, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés keretében bruttó
540 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László
Egyházközség Alapítvány részére. Az Alapítvány a 2015. évi támogatásról szóló elszámolását
határidőben benyújtotta. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg
döntését a 132. számú előterjesztés elfogadásáról.

102/2016. (IH. 16.) HB határozat
a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány részére nyújtott 2015. évi
támogatás elszámolásáról
(10 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség
Alapítvány részére a 2015. évben nyújtott 540 OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást
elfogadja.
22. napirendi pont:
A Szent György nyári napközis hittanos tábor céljára nyújtott 2015. évi támogatás
elszámolása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés keretében bruttó
800 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Budapest Kőbánya Szent László Plébánia részére a
Szent György nyári napközis hittanos tábor céljára. Az Egyház a 2015. évi támogatásról szóló
elszámolását határidőben benyújtotta, a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően
teljes mértékben felhasználta, és az elszámolása megfelelő. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás,
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 118. számú előterjesztés elfogadásáróL
103/2016. (III. 22.) HB határozat
a Szent György nyári napközis hittanos tábor céljára nyújtott 2015. évi támogatás
elszámolásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Kőbánya Szent László Plébánia részére a Szent
György nyári napközis hittanos tábor céljára a 2015. évben nyújtott 800 OOO Ft összegű
támogatásáról szóló elszámolást elfogadja.
23. napirendi pont:
Az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhivás
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az egészségügyi támogatásra rendelkezésre álló keret
9 OOO OOO Ft. Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében egészségügyi támogatásban
részesítheti azt a kőbányai lakcímmel rendelkező személyt, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 114 OOO forintot, egyedül élő esetén a 171 OOO
forintot. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Dr. Fejér Tibor: Többen keresték már ezzel a támogatási formával kapcsolatban. Véleménye
szerint fontos meghatározni azt, hogy milyen gyógyászati segédeszköz, egészségi állapotot
megőrző, illetve javítást szolgáló egészségügyi eszköz, vagy egészségügyi szolgáltatás
igénybevételére lehet támogatást kémi. Kéri, hogy a nem vényköteles gyógyszerek
támogatására ne nyújtson támogatást a Bizottság.
Weeber Tibor: A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles hitelt érdemlően- háziorvos vagy
szakorvos által - igazolni a gyógyászati segédeszközre, egészségügyi eszközre vagy
szolgáltatásra való jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a pályázati felhívásban
meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 119.
számú előterjesztés elfogadásáról.
104/2016. (IH. 22.) HB határozat
az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívást az
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívásnak a Kőbányai
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
(A határozat l. mellékletét

képező

pályázati felhívás szövege mindenben

megegyező

az

előterjesztésben szereplővel.)

24. napirendi pont:
Az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívás
Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 120.
számú előterjesztés elfogadásáról.
105/2016. (III. 22.) HB határozat
az ápolási támogatásról szóló pályázati felhivásról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívást a
határozat l. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az ápolási támogatásról szóló
pályázati felhívásnak a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című
folyóiratban történő közzétételéről.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
(A határozat l. mellékletét

képező

pályázati felhívás szövege mindenben

megegyező

az

előterjesztésben szereplővel.)
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25. napirendi pont:
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.
Javasolja, hogy az egyes kérelmeket külön-külön tárgyalják
l. Az ll Ol Budapest, Salgótarjáni út 63/D 2/60. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
106/2016. (IH. 22.) HB határozat
az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 63/D 2/60. szám alatti lakás bérbeadása iránti
kérelemről

(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest,
Salgótarjáni út 63/D 2/60. szám alatti egy+fél szoba, 36m2 alapterületű, félkomfortos lakást a
jelenlegi állapotában Feka György Pálné sz.: Bánóczy Katalin Mária számára határozott időre,
2017. március 31-ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. Az ll 03 Budapest, Kada utca 34. fszt. -2- szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
107/2016. (IH. 22.) HB határozat
az 1103 Budapest, Kada utca 34. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(10 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest,
Kada utca 34. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 23 m 2 alapterületű, félkomfortos lakást a jelenlegi
állapotában Juhász Mónika Ilona számára határozott időre, 2018. március 31-ig szociális
alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

3. Az ll 02 Budapest, Liget u. 29. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
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108/2016. (HI. 22.) HB határozat
az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(10 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest,
Liget u. 29. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi
állapotában Szabó Tímea Erika számára határozott időre, 2017. március 31-ig szociális alapon
bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
4. Az ll Ol Budapest, Salgótarjáni út 47/C 1/405. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
109/2016. (III. 22.) HB határozat
az 1101 Budapest, Salgótarjáni ú.t 47/C 11405. szám alatti lakás bérbeadása iránti
kérelemről

(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Zámbó Istvánnak
az ll01 Budapest, Salgótarjáni út 47/C 1/405. szám alatti egy+fél szoba, 38 m 2 alapterületű,
félkomfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

5. Az ll 08 Budapest,

Gőzmozdony

u. 6. 5/20. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
110/2016. (III. 22.) HB határozat
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 6. 5/20. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest,
Gőzmozdony u. 6. 5120. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a
jelenlegi állapotában Csengődi Károlyné sz.: Nemcsók Marianna számára határozott időre,
2017. március 31-ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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6. Az 1106 Budapest, Gyakorló u. 8. 9136. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáróL
111/2016. (III. 22.) HB határozat
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 8. 9/36. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási 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. 8. 9/36. szám alatti egy+fél szoba, 35 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást a
jelenlegi állapotában Erőss Márta Andrea számára határozott időre, 2019. március 31-ig
szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

7. Az ll 08 Budapest, Gőzmozdony u. 20. P8. szám alatti lakás bérbeadása irántUs_ffrel?I!L

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.

112/2016. (III. 22.) HB határozat
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 20. 2/8. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Darida Eszternek
az ll 08 Budapest, Gőzmozdony u. 20. 2/8. szám alatti egy szoba, 36 m 2 alapterületű,
összkomfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
8. Az ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 79. {szt l 07. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
113/2016. (III. 22.) HB határozat
az 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 79. fszt. 107. szám alatti lakás bérbeadása iránti
kérelemről

(10 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Vince Roland
Ádámnak és Vince Piroska Zsuzsannának az ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 79. fszt. l 07.
szám alatti egy szoba, 38 m 2 alapterületű, komfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét
elutasítja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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9. Az 1105 Budapest, Cserkesz u. 25/B. alagsor JA szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
114/2016. (IH. 22.) HB határozat
az 1105 Budapest, Cserkesz u. 25/B alagsor lA szám alatti lakás bérbeadása iránti
kérelemről

(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest,
Cserkesz u. 25/B alagsor lA szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a
jelenlegi állapotában Homyik István számára határozott időre, 2017. március 31-ig szociális
alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

l O. Az ll 04 Budapest, Harmat u. 152. 8/32. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem_

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
115/2016. (IH. 22.) HB határozat
az 1104 Budapest, Harmat u. 152. 8/32. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(10 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest,
Harmat u. 152. 8/32. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a
jelenlegi állapotában Franciscyné Staszel Gertrud számára határozott időre, 2018. március 31ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

ll. Az ll 05 Budapest, Bolgár u. l O. (szt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.

116/2016. (III. 22.) HB határozat
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest,
Bolgár u. 10. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást Rózsa
Róbertné sz.: Rostás Judit és Bukszár Sándor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott
időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a
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műszaki

átvétel

időpontjától

számított újabb határozott

időre,

egy évre szociális alapon bérbe

adja.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

2016. április 30.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

12. Az ll 03 Budapest, Alkér u. 19. fszt. l

z. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165.
számú előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
117/2016. (III. 22.) HB határozat
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 17. szám alatti lakás bérbeadásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest,
Alkér u. 19. fszt. 17. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást Balázs
Vilmosné sz.: Csiklya Erzsébet és Balázs Vilmos számára helyreállítási kötelezettséggel
határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, egy évre szociális alapon bérbe
adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

26. napirendi pont:
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek
Előterjesztő: \Veeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 139.
számú előterjesztés elfogadásáról.
118/2016. (III. 22.) HB határozat
Pitrik Mária Katalin, valamint Molnár Attiláné lakáscsere iránti kérelméről
(l Oigen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában
foglaltak szerint hozzájárul, hogy Pitrik Mária Katalin a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1106 Budapest, Maglódi út 23. 2/4. szám alatti
kettő szoba, 53 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti jogát Molnár Attiláné sz.:
Domonkos Krisztina 2766 Tápiószele, Széchenyi u. 19. (hrsz.: 82) szám alatt található "kivett
lakóház, udvar" megnevezésű ingatlanon fennálló tulajdonjogára elcserélje.
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 06
Budapest, Maglódi út 23. 2/4. szám alatti kettő szoba, 53 m2 alapterületű, komfortos lakást
Molnár Attiláné sz.: Domonkos Krisztina számára határozatlan időre szociális alapon bérbe
adja.
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Határidő:

2016. április 30.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Feladatkörében érintett:

27. napirendi pont:
jogviszony létesitése iránti kérelmek
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Bérlőtársi

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.
Javasolja, hogy az egyes kérelmeket külön-külön tárgyalják.
l. Tóth Zsolt és Tóth Mihálvné

bérlőtársi

jogviszony létesítése iránti kérelme

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 141.
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
119/2016. (III. 22.) HB határozat
Tóth Zsolt és Tóth Mihályné bérlőtársi jogviszony létesitése iránti kérelméről
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Tóth Zsolt
bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Tóth
Mihályné sz.: Kintera Anna számára az 1101 Budapest, Pongrácz út 9. VII. ép. fszt. 227. szám
alatti egy+fél szoba, 38 m 2 alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre
szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. Kincses Emília és Kincses Krisztina

bérlőtársi

jogviszony létesítése iránti kérelme

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 141.
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
120/2016. (IH. 22.) HB határozat
Kincses Emilia és Kincses Krisztina bérlőtársi jogviszony létesitése iránti kérelméről
(1 O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Kincses Emília
bérlőnek a lakáson határozott időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Kincses
Krisztina számára az 1105 Budapest, Kápolna u. 3. 7/30. szám alatti kettő szoba, 51 m2
alapterületű, összkomfortos lakást bérlőtársként határozott időre a helyreállítás időtartamára,
legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon
a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb
határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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28. napirendi pont:
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek
Előterjeszt(): Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.
Javasolja, hogy az egyes kérelmeket külön-külön tárgyalják.

l. Kovács István és Kovács Andrea sz.: Vajda Andrea önkormányzati lakáson tennálló
hátralékára vonatkozó részletfizetési kérelme
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 140.
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
12112016. (IH. 22.) HB határozat
Kovács István és Kovács Andrea sz.: Vajda Andrea önkormányzati lakáson fennálló
hátralékára vonatkozó részletfiZetési kérelméről
(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. §(l) bekezdése alapján Kovács Istvánnak
és Kovács Andrea sz.: Vajda Andreának az 1108 Budapest, Lenfonó u. 12. 7/29. szám alatti
önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbérés távhődíj-hátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. László Istvánné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési
kérelme
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 140.
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
122/2016. (IH. 22.) HB határozat
László Istvánné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfiZetési
kérelméről

(l O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján László Istvánné
sz.: Szukics Margitnak az 1102 Budapest, Bánya u. 18. fszt. 8. szám alatti önkormányzati
lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbérhátralékára 36
havi részletfizetést engedélyez.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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29. napirendi pont:
Önkormányzat lakások összevonása és bérbeadása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 14 7.
számú előterjesztés elfogadásáról.
123/2016. (HI. 22.) HB határozat
az 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti lakás bérbeadásáról
(1 O igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest,
Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti lakást Rajtik József számára határozott időre, az
összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2016.
szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az
összevonásnak eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két
évre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

30. napirendi pont:
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesitése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 148.
számú előterjesztés elfogadásáról.
124/2016. (III. 22.) HB határozat
az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról
(10 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3)
bekezdése alapján hozzájárul Juhász Éva Olgának az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l.
szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez.
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Kőbányai út 47.
213. szám alatti egy szoba, 32 m 2 alapterületű, komfortos lakást Juhász Éva Olga számára
határozott időre, 2018. március 31-ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. április 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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31. napirendi pont:
Tájékoztató az önkormányzati lakásokban 2015. évben végzett bérleményellenőrzés
tapasztalatairól
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Weeber Tibor: Beszámol arról, hogy a kerületben még mindig sok olyan önkormányzati
bérlakás van, amelyben nem a bérlő lakik, hanem azt albérletbe adja. Az a baj, hogy az
ellenőrzések során ezek a bérlők nem akadnak fenn a rostán, ezért kéri a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy vegye komolyan a bérleményellenőrzéseket
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal
nélkül lezárja.
A Humánszolgáltatási Bizottság az " Önkormányzati lakásokban 2015. évben végzett
bérleményellenőrzés tapasztalatairól" szóló 160. számú előterjesztést megtárgyalta.

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen tárgyalja a 32. és a 33. számú napirendi pontokat.

32. napirendi pont:
Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Batthyány-Strattmann László-díjra történő felterjesztése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Dr. Gönczöl
Veronika háziorvos Batthyány-Strattmann László-díjra történő felterjesztéséről" szóló
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

33. napirendi pont:
Szociális tárgyú. fellebbezés elbírálása
Előterjesztő Weeber Tibor alpolgármester
A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Szociális
tárgyú fellebbezés elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

26

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 10.00 órakor bezárja.

K.m. f.

Vermes Zoltán
bizottsági tag

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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A jegyzőkönyv mellékletei

../

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

../

jelenléti ív

../

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

D

határozatok melléklete

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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