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HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA
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Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. június 21-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

A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök,
fr_.,..l
Dr. Fejér Tibor, Mácsik András, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai,
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a Bizottság nem
képviselő tagjai.
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Távolmaradását előre jelezte:
Bányai Tibor Péter, a bizottság képviselő tagja
Gál Judit, a bizottság képviselő tagja
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külföldön való tartózkodás
hivatalos elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
jegyző
Weeber Tibor
alpolgármester
Radványi Gábor
alpolgármester
Dr. Egervári Éva
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
Ehrenberger Krisztina
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Pfeifer Istvánné
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében
Göncziné Sárvári Gabriella
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője
Némethné Lehoczki Klára
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője
Kollátosz Jorgosz
a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke
Meghívottak:
Dr. Ács Viktória Éva
Dr. Nagy Jolán
Dr. Szabados Ottó
Dr. Csurgó Szabolcs
Kálmánné Szabó Judit
Jógáné Szabados Henrietta
Kárpáti Beatrix
Dr. Czagányi Cecília
Horváthné dr. Tóth Enikő
Czanka Lajosné
Babics Attiláné
Kiss Éva

jegyzői titkárságvezető

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a
Humánszolgáltatási
Főosztály
Köznevelési
és
Civilkapcsolati Osztály vezetője
a
Humánszolgáltatási
Főosztály
Köznevelési
és
Civilkapcsolati Osztály részéről
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi
Osztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi
Osztály részéről
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi
Osztály részéről
pályázó (a Kőbányai Gyöngyike Óvoda vezetője)
pályázó (a Kőbányai Zsivaj Óvoda vezetője)
a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinátora
l

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Javasolja, hogy a Bizottság második napirendi pontként tárgyalja a "Kőbányai Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum működéséről" szóló 351. számú előterjesztést. Kéri a Bizottság tagjait,
szavazzanak a sorrendmódosítás elfogadásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal második napirendi pontként
tárgyalja a "Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről" szóló 351. számú
előterjesztést [225/2016. (VI. 21.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a
napirend elfogadásáról a sorrendmódosítás figyelembevételével.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
napirendjét [226/2016. (VI. 21.)]:
l.

2.

A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda Intézményvezetői pályázatának
elbírálása (344. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
Tájékoztató a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről (35l.számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

3.

A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása
(345. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

4.

Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatása (337. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

5.

Radványi Gábor alpolgármester

Az intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása (335. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

6.

Cédrus Művészeti Alapítvány támogatása (346. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

7.

A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
(332. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

8.

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának
módosítása (328. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

9.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Manóvár Bölcsőde telephelye szakmai programjának
jóváhagyása (347. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
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10. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása
(333. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
ll. A kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (348.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
12. A 2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása (349. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
13. Tájékoztató a közétkeztetés színvonalának értékeléséről (372. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
14. Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2015. évi szakmai tevékenységéről (350. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

15. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott
személyek térítési díjának méltányosságból történő elengedése (331. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
16. Az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (340. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
17. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (352. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
18. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (353. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
19. Bérlőtársijogviszony létesítésére vonatkozó kérelem (334. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
20. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (336. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
21. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (354. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

22. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesítése (355. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
23. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (330. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

l. napirendi pont:
A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda Intézményvezetői pályázatának
elbírálása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kérdezi Czanka Lajosné és Babics Attiláné pályázókat, kívánják-e zárt ülés
elrendelését?
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Czanka Lajosné: Nem kéri a zárt ülés elrendelését.
Babics Attiláné: Nem kéri a zárt ülés elrendelését.
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Javasolja, hogy a Bizottság külön tárgyalja a két pályázatot olymódon, hogy a pályázó
szóban egészítse ki pályázatát, majd ezt követően válaszoljon a feltett kérdésekre.
l. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása:
Elnök: Kéri Czanka Lajosnét, egészítse ki pályázatát.
Czanka Lajosné: Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát, de a kérdésekre szívesen válaszol.
Elnök: Érdeklődik, hogy a játék- és mozgásfejlesztést hogyan szeretné megvalósítani?
Czanka Lajosné: A Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvara megújult, amelynek hihetetlen értékei
vannak, ezt már a beiratkozások alatt is megtapasztalták. A szülők elvárásait, igényeit
folyamatosan mérik. A szülők visszajelzései nagyon pozitívak, azt mondják, hogy a Kőbányai
Gyöngyike Óvoda a környék legszebb óvodája. A pedagógiai program fő területe a játék és a
mozgás. Így a felújított udvar biztosítja, hogy egyre több időt tölthetnek a szabadban és egyre
több tudatosan irányított mozgásfejlesztő játékot tudnak kint játszani. A mindennapos
mozgásnak is maximálisan teret tud adni az udvar, igyekeznek kihasználni a lehetőségeket.
Nagyon fontos a szabad játék és az irányított játék arányainak a megtartására való törekedés,
hiszen hajlamosak a fejlesztés irányába elmenni. A nyár folyamán összevont csoportok
működnek, de ilyenkor is törekednek arra, hogy szervezett tevékenységeket végezzenek az
udvaron.
Baloghné Stadler Irén: Nagyon részletes és konkrét pályázat készült, egyértelműen látszik
belőle, hogy a négyéves beszámolóra épül, gratulál hozzá. A Bizottság előző ülésén hallotta,
hogy komoly problémákat jelent az óvodapedagógusok alkalmazása, kevés a jelentkező. Ezzel
kapcsolatban kér rövid tájékoztatást.
Czanka Lajosné: Nagyon büszke a jelenleg alkalmazott óvodai pedagógusokra. Egy év alatt
óriási változás történt, csapattá váltak. A kollégák elhívatottak, elkötelezettek az intézményi
célok iránt. A jövőben céljuk a stabilitás megtartása és a lefektetett szakmai értékek fejlesztése.
A maga részéről az egyik legnagyobb feladatának tartja az utódja kinevelését.
2. A Kőbányai Zsivaj ÓVoda intézményvezetői pályázatának elbírálása:
Elnök: Kéri Babics Attilánét, egészítse ki pályázatát.
Babics Attiláné: Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát, de a kérdésekre szívesen válaszol.
Elnök: Érdeklődik, hogy a helikopter-szemlélet mit takar?
Babics Attiláné: A helikopter-szemlélet azt jelenti, hogy felülről nézve, a mindennapi dolgoktól
elszakadva próbálnak stratégiákat kidolgozni.
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Baloghné Stadler Irén: Gratulál a pályázathoz, amely nagyon tudatosan felépített. Az európai
uniós pályázattal, valamint a hospitálással kapcsolatban kér rövid tájékoztatást.
Babics Attiláné: Az európai uniós tehetséggondozó pályázat keretein belül ki kellett dolgozniuk
azt, hogy milyen módon valósítják meg a tehetséggondozást. Ennek a pályázatnak a legnagyobb
hozadéka, hogy nagy tapasztalatot szereztek ezen a téren és kidolgozhatták a saját
tehetséggondozó programjukat, valamint az anyagi támogatás, amelyben részesültek. A
kimunkálás során kipróbálták a műhelyeket, az egyéni foglalkozásokat és a csoportos
foglalkozásokat is, és arra jutottak, hogy mindegyik szervezeti forma megállja a helyét, ezért
megtartották mind a hármat. A műhelyekben fogják gondozni azokat a gyerekeket, akik zenei,
mozgás, vagy vizuális téren tehetségesek, az egyéni foglalkozásokon pedig a kiemelkedő
tehetséggondozásra fognak fókuszálni. A hospitálás során a kollegák szervezett formában
ismerkednek meg egymás munkájával az adott célterületen. Ez által a kollegák pedagógiai
elemző, értékelő tevékenysége is fejlődik, az egységes szakmai szemlélet és értékrendszer
alakulására is pozitívan hat a folyamat. A hospitálási programot azért is tartja nagyon fontosnak,
mivel sok az új dolgozó, valamint a gyakornok az óvodában ,és szeretné, ha az a szemléletmód,
amelyet képviselnek, a későbbiekben is megmaradna.
Varga István: A pályázatban a következő idézet olvasható Einsteintől: "Mindenki tudja, hogy
bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és
megvalósítja". Ez a szemlélet nagyon közel áll hozzá, ezért köszöni, hogy ez közkinccsé lett
téve.
Babics Attiláné: Elmondja, hogy
dolgokat.

ő

egy nagyon innovatív

vezető,

és tényleg mer bevállaini

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a
"Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda Intézményvezetői pályázatának
elbírálásáról" szóló 344. számú előterjesztés 1., majd ezt követően a 2. mellékletében lévő
határozattervezetek támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Gyöngyike Óvoda és
a Kőbányai Zsivaj Óvoda Intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 344. számú
előterjesztés l. mellékletében lévő határozattervezetet támogatja [227/2016. (VI. 21.)].
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Gyöngyike Óvoda és
a Kőbányai Zsivaj Óvoda Intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 344. számú
előterjesztés 2. mellékletében lévő határozattervezetet támogatja [228/2016. (VI. 21.)].

2. napirendi pont:
Tájékoztató a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Köszönti Némethné Lehoczki Klára intézményvezető asszonyt, valamint Kiss Évát, a
Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) koordinátorát. Elmondja,
hogy a KEF egy hiánypótló tevékenységet folytat a kerület életében. Nem minden budapesti
kerületben működik ilyen aktív fórum, mint ez. Kéri Intézményvezető asszonyt, egészítse ki a
tájékoztatót.
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Némethné Lehoczki Klára: Megköszöni az Önkormányzat vezetésének, hogy Kiss Éva
négyórás munkaviszonyát hatórásra emelte. Beszámol arról, hogy Államtitkár úr dicséretben
részesítette a KEF -et kiemelkedő munkájukért. Elmondja, hogy a következő évben törekedni
fognak arra, hogy tizenhat iskolában megjelenjenek
Dr. Fejér Tibor: Örül annak, hogy működik ez a fórum. Elmondja, hogy még mindig nem kap
elég hangsúlyt az a tény, hogy a társadalomban a kábítószernek ilyen jelentős helye van, és még
mindig sokan vannak, akik próbálják ezt a problémát alábecsülni. A magyar agykutatóknak az az
egyértelmű véleménye, hogy a kábítószer rendkívül káros központi idegrendszeri hatása a
memória tönkretétele. Sajnálatos tény, hogy jelenleg a gépjárművezetés engedélyezésénél nincs
lehetőség vizsgálni a kábítószerhasználatot
Kiss Éva: Megpróbálnak minden intézménybe eljutni figyelemfelkeltés céljából. Beszámol arról,
hogy az Emberbarát Alapítványnál van lehetőség anonim teszt elvégzésére.
Dr. Fejér Tibor: Nem lehet eléggé dicsémi az Emberbarát Alapítvány munkáját. Az általa
felvetett problémát nem elégíti ki az anonim szűrés, nem híve az anonimitásnak.
Elnök: Sok sikert kíván a továbbiakban is a KEF munkájához. Amennyiben nincs több
hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja.

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Kőbányai Kábítószerügyi
szóló 351. számú előterjesztést megtárgyalta.

Egyeztető

Fórum

működéséről"

3. napirendi pont:
A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy a Bajcsy-Zsilinszky kórházban működő Mellrákfórum képviselői
kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy a kőbányai lakóhellyel rendelkező mellrákkal
diagnosztizált betegek számára kedvezményes úszási lehetőséget biztosítson az Újhegyi Uszoda
és Strandflirdőben. A mellrákból, illetve általában a daganatos betegségekből való gyógyulás
egyik sarokpillére a rendszeres mozgás. A Kocsis Sándor Sportközpont igazgatójának
tájékoztatásaszerint az uszoda hétköznapokon a reggeli órákban kevésbé kihasznált, ezért ebben
az időszakban lehetőség lenne a kérés teljesítésére. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
célszerű a kedvezményt kiterjeszteni minden daganatos betegséggel diagnosztizált, illetve egyéb
szakorvosi javaslattal rendelkező betegre. Ezek alapján az uszodában hétfőtől péntekig 6.00 és
8.00 óra között a kőbányai lakcímmel és szakorvosi javaslattal rendelkező, daganatos vagy
egyéb betegséggel szakorvos által diagnosztizált személyek részére 2016. július l-jétől
bevezetésre kerül egy új, kedvezményes jegytípus, melynek ára 200 Ft. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 345. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kocsis Sándor Sportközpont
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról" szóló 345. számú előterjesztést
támogatja [229/2016. (VI. 21.)].
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4. napirendi pont:
Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Elmondja, hogy a gimnázium tömegkommunikáció szakra járó diákjai a szorgalmi
időszakon túl is folytatják szakmai gyakorlatukat, a nyári eseményekről aktuális riportokat,
filmeket készítenek. A gimnázium a diákok nyári tevékenységét ösztöndíjjal szeretné támogatni
470 OOO Ft összegben, amelyet az Önkormányzat támogatási szerződés keretében biztosítana az
alapítvány részére. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg
döntését a 337. számú előterjesztés támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Összefogás a Szent László
Gimnáziumért Alapítvány támogatásáról" szóló 337. számú előterjesztést támogatja [230/2016.
(VI. 21.)].

5. napirendi pont:
Az intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Fekete István Általános Iskola épületében
található szolgálati lakás a korábbi gondnok munkaviszonyának megszűnésével és részére másik,
nem szolgálati lakás bérbeadásával megüresedik Az iskola igazgatója kérelmezte, hogy az
önkormányzat a megüresedő szolgálati lakást oktatási célra biztosítsa az Intézmény részére. Kéri,
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 335. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Intézményben lévő szolgálati
lakás lakásgazdálkodásból történő kivonásáról" szóló 335. számú előterjesztést támogatja
[23112016. (VI. 21.)].

6. napirendi pont:
Cédrus Művészeti Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy Kurcz Ádám azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz,
hogy nyújtson támogatást a "Gion Nándor prózája" című kötete kiadásához. A monográfiát a
Cédrus Művészeti Alapítvány adja ki. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése,
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza
meg döntését a 346. számú előterjesztés támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Cédrus Művészeti Alapítvány
támogatásáról" szóló 346. számú előterjesztést támogatja [232/2016. (VI. 21.)].
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7. napirendi pont:
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Elmondja, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívást intézett az
Önkormányzathoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztályával egyeztetett
álláspontja értelmében az együttműködési megállapodás felülvizsgálatának minimális
követelménye, hogy az érintett testületek határozatot hozzanak arról, hogy a hatályos
együttműködési megállapodást nem kívánják módosítani. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás,
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 332. számú előterjesztés támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai nemzetiségi
önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról
kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról" szóló 332. számú előterjesztést
támogatja [233/2016. (VI. 21.)].

8. napirendi pont:
A Kőbányai Aprók Háza Óvoda és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 328. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Aprók Háza Óvoda és
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról" szóló 328. számú
előterjesztést támogatja [234/2016. (VI. 21.)].

9. napirendi pont:
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Manóvár Bölcsőde telephelye szakmai programjának
jóváhagyása
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 347. számú
előterjesztés elfogadásáról.
235/2016. (VI. 21.) HB határozat
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Manóvár Bölcsőde telephelye szakmai programjának
jóváhagyásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Manóvár Bölcsőde
telephelye szakmai programját az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Ez a határozat 2016. szeptember l-jén lép hatályba.
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(A határozat l. mellékletében

szereplő

szakmai program szövege mindenben

megegyező

az

előterjesztésben szereplővel.)

10. napirendi pont:
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy a pályázaton azok a kőbányai helyi nemzetiségi
önkormányzatok vehettek részt, amelyek legalább l O oldal terjedelemben bemutatták kőbányai
kötődésüket, illetve történelmi múltjukat. A Kőbányai Román Önkormányzat, valamint a
Kőbányai Német Önkormányzat ezt a beszámolót nem készítette el, így ők a pályázaton nem
vehettek részt. A rendelkezésre álló 3 OOO OOO Ft összegű keret a kilenc érvényes pályázatot
benyújtó nemzetiségi önkormányzat között oszlott meg úgy, hogy a támogatási összegeket
200 OOO Ft és 600 OOO Ft között állapították meg. Az elbírálás során figyelembe vették a
nemzetiségek nagyságát, valamint a szakmai programjaikat is. Tájékoztatást ad továbbá arról,
hogy a Kőbányai Bolgár Önkormányzat, a Kőbányai Szerb Önkormányzat, valamint a Kőbányai
Görög Önkormányzat idén májusban megszervezte a Balkán-estet, amelyet az Önkormányzat
további 3 OOO OOO forinttal támogatott. Véleménye szerint ezzel a programsorozattal akár
tradíciót is tudnak teremteni.

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy ahogy az önismeretnek különböző mélységei vannak, úgy a
nemzetismeretnek is. Véleménye szerint Kőbánya sokat veszítene a nemzetiségi palettájából, ha
akár csak egy nemzetiség is kiesne, ezért javasolja, hogy hosszabbítsák meg a pályázat
benyújtásának a határidejét, és a Kőbányai Román Önkormányzat, valamint a Kőbányai Német
Önkormányzat is részesülhessen támogatásban.
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy erre nincs lehetőség, mivel a felsorolt két nemzetiségi
önkormányzat által benyújtott pályázat nem felelt meg maradéktalanul a pályázati kiírásban
foglalt feltételeknek
Lakatos Béla: Meglepi, hogy ekkora az érdektelenség a nemzetiségi önkormányzatok részéről.
Szerette volna javasolni a Kőbányai Roma Önkormányzat elnökének, hogy ne csak a BRFK X.
kerületi Rendőrkapitányságával kössön együttműködési megállapodást, hanem a Budapest
Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályával is. Elmondja,
hogy a Kőbányai Roma Önkormányzat részéről hiányolja a gyerekek iskolában való
érdekképviseletét. Véleménye szerint jobban oda kellene figyelni a roma gyerekekre.
Elnök: Tájékoztatja Lakatos Bélát arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak a kultúrájukat,
illetve a történelmi hagyományaikat kellett bemutatniuk a pályázat részeként.
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Radványi Gábor: Elmondja, hogy kicsit ő is elégedetlen a nemzetiségi önkormányzatok
tevékenységéveL Vél eménye szerint az l 500 OOO Ft összegű költségvetésből sokkal több
programot lehetne megvalósítani, és a nemzetiségi önkormányzatoknak jobban be kellene
kapcsolódniuk a kerület életébe.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 333.
számú előterjesztés elfogadásáról.
236/2016. (VI. 21.) HB határozat
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok
2016. évi támogatásárakiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek.
2. A Bizottság a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásárakiírt pályázat alapján az l.
mellékletben meghatározott nemzetiségi önkormányzatoknak nyújt támogatást a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet 16. sora terhére összesen 3 OOO OOO Ft összegben.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

ll. napirendi pont:
A kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy a Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatására
pályázatot írt ki. A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 2 OOO OOO Ft. A pályázat célja azon
Kőbányához kötődö sportolók támogatása, akik egyéni és csapatsportágakban kiemelkedő
sikereket értek el az adott sportági szövetség által szervezett hivatalos versenyeken,
bajnokságon. A pályázati felhívásra tíz pályázat érkezett. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás,
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 348. számú előterjesztés elfogadásáról.
237/2016. (VI. 21.) HB határozat
a kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a tehetséges sportolók egyéni
támogatásárakiírt pályázati felhívásra beérkezett l Opályázat érvényes.
2. A Bizottság a tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt pályázat alapján az l.
mellékletben meghatározott sportolók támogatására a megjelölt szervezetek részére nyújt
támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 20. sora terhére.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a
költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében szükséges intézkedések megtételére.
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4. A Bizottság felhatalmazza a polgártnestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

12. napirendi pont:
A 2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Beszámol arról, hogy a Bizottság a kulturális és művészeti pályázatról szóló 98/2016.
(III. 22.) határozatával pályázatot írt ki 2 OOO OOO Ft keretösszeg erejéig. A pályázati támogatás
célja a kerületi kulturális, művészeti élet segítése, ösztönzése, fellendítése. 2016. június 6-áig öt
pályázat érkezett, a pályázati felhívásnak valamennyi pályázat megfelelt. A pályázati keretből
fennmaradó összeg l 120 OOO Ft, amelyre a további pályázatok 2016. október 3-áig
folyamatosan benyújthatók. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg
döntését a 349. számú előterjesztés elfogadásáról.
238/2016. (VI. 21.) HB határozat
a 2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a 2016. évi kulturális és művészeti
pályázati felhívásra beérkezett öt pályázat érvényes.
2. A Bizottság támogatást nyújt a pályázók részére az l. mellékletben foglaltak szerint a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.
(Il. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 21. sorának terhére.
3. A Bizottság felkéri a polgártnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
4. A Bizottság felhatalmazza a polgártnestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

13. napirendi pont:
Tájékoztató a közétkeztetés színvonalának értékeléséről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Közétkeztetés szinvonalának értékeléséről" szóló 372.
számú előterjesztést megtárgyalta.
ll

14. napirendi pont:
Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2015. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.
A Humánszolgáltatási Bizottság a "Kerületi tisztifőorvos 2015. évi szakmai tevékenységéről"
szóló 350. számú előterjesztést megtárgyalta.

15. napirendi pont:
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában
gondozott személyek térítési díjának méltányosságból történő elengedése
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 331. számú
előterjesztés elfogadásáról.
239/2016. (VI. 21.) HB határozat
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmenti Otthonában gondozott
személyek után fizetendő személyi térítési díj méltányosságból történő elengedéséről
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság Grenczel Máté Richárd (szül.: Budapest, 2008. május 7., anyja
neve: Tot Annamária), Grenczel Márk Kristóf (szül.: Budapest, 2009. július 18., anyja neve: Tot
Annamária), Grenczel Martin Ádám (szül.: Budapest, 2010. június 17., anyja neve: Tot
Annamária) és Grenczel Marcel Dávid (szül.: Budapest, 2013. július 2., anyja neve: Tot
Annamária) után a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti
Otthonában fizetendő havi 17 053 Ft/fő személyi térítési díjat- az ellátás teljes időtartamára
méltányosságból elengedi.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

16. napirendi pont:
Az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása
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.
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Weeber Tibor: Beszámol arról, hogy a rendelet módosítása a korábbi jövedelmi határok
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emelésével jelentősen bővítette az egyes szociális ellátásokra, illetve támogatásokra jogosultak
körét, valamint egyes ellátások összege is emelkedett. A módosítás legfontosabb célja a rászoruló
jogosult személyek körének bővítése volt. Elmondja, hogy azt már most lehet látni, hogy a
költségvetésben rendelkezésre álló keret nem lesz elég év végéig, ezért javasolja, hogy ne
minden esetben biztosítson a Bizottság 90%-os támogatást. A fogászati kezelések esetén
javasolja, hogy vizsgálják meg a kérelmező egy főre eső jövedelmét, és ennek alapján döntsenek
a támogatás mértékéről. Beszélt kerületi fogorvosokkal is, és indokoltnak tartja, hogy az
Önkormányzat fogorvosok szakvéleményét is beszerezze a megalapozott döntéshez. Véleménye
szerint az egészségtervben fel kellene hívni a Kőbányán élők figyeimét arra, hogy mennyire
fontos a fogak megfelelő gondozása.

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: Elmondja, hogy bizonyos hallókészülékek esetében is nagy eltérések vannak, ezért ezt a
problémát is valahogy kezelni kell.
Dr. Fejér Tibor: Egyetért az elhangzottakkaL Javasolja, hogy kérjenek fel egy-egy állandó
konzulenst a nagyobb összegű pályázatok véleményezésére.
Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet
a)

5. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"5. A Bizottság Galuszka Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a hallókészülék önrészének [90%-a] 70%-a, legfeljebb [149 505 Ft]
116 280 Ft.",

b)

l O. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"10. A Bizottság Brehel Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a hallókészülék önrészének [90%-a] 70%-a, legfeljebb [209 235 Ft]
162 740 Ft, melyet az Önkormányzat átutalással fizet meg a forgalmazó részére.",

c)

16. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"16. A Bizottság Gyökeres János részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít,
amely a fogpótlás árának [90%-a] 70%-a, legfeljebb [124 200 Ft] 96 600 Ft.",

d)

21. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"21. A Bizottság Tóth Sándorné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a hallókészülék önrészének [90%-a] 70%-a, legfeljebb [183 580 Ft]
142 785 Ft.",

e)

27. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"27. A Bizottság Molnár Mihályné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a hallókészülék önrészének [90%-a] 70%-a, legfeljebb [196 715 Ft]
153 OOO Ft.",

f)

28. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"28. A Bizottság Zegreán Istvánné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a hallókészülék önrészének [90%-a] 70%-a, legfeljebb [295 805 Ft]
230 070 Ft.".

Indokolás: a l 00 OOO Ft - 300 OOO Ft összegű kérelmeket 70%-kal támogassa a Bizottság az egy
főre jutó jövedelem figyelembevételével
(340/1. módosító javaslat)
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Az előterjesztő támogatja a 340/1. módosító javaslatot.
Varga István: Javasolja, hogy a határozattervezet 9. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

"9. A Bizottság Bogár Eszter részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának [90%-a] 80%-a, legfeljebb [257 580 Ft] 228 960 Ft.".
Indokolás: a pályázó alacsonyabb összegű egy főre jutó jövedelme alapján, a támogatás
magasabb összege ellenére, indokolt a 80% mértékű támogatás.
(340/2. módosító javaslat)
Az előterjesztő nem támogatja a 340/2. módosító javaslatot.

Vermes Zoltán elhagyta az üléstermet
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7fővel határozatképes.

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340/2. módosító javaslat elfogadásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság l igen, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadja el a
34012. módosító javaslatot [240/2016. (VI. 21.)].

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet 9. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

"9. A Bizottság Bogár Eszter részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának [90%-a] 70%-a, legfeljebb [257 580 Ft] 200 340 Ft.".
Indokolás: a l 00 OOO Ft - 300 OOO Ft összegű kérelmeket 70%-kal támogassa a Bizottság az egy
főre jutó jövedelem figyelembevételével.
(340/3. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 340/3. módosító javaslatot.

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezet 15. pontja, valamint a 20. pontja az
alábbiak szerint módosuljon:

"15. A Bizottság Arányi Ferenc részére l db Monovisc injekció megvásárlásához támogatást
biztosít, amely az injekció vételárának 90%-a, legfeljebb [107 100Ft] 53 550 Ft.",
"20. A Bizottság Megyeri Erzsébet Sarolta részére a megvásárolt Monovisc injekcióhoz
támogatást biztosít, amely l db injekció árának 90%-a, [108 OOO Ft] 54 OOO Ft.".
Indokolás: a Monovisc injekció nem végleges megoldás, a műtéti beavatkozásig a Bizottság
l db ampulla megvásártását támogassa.
(340/4. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 340/4. módosító javaslatot.
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Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet 18. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"18. A Bizottság Valla Gáborné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának [90%-a] 50%-a, legfeljebb [307 800 Ft] 171 OOO Ft.".
Indokolás: a 300 OOO Ft feletti kérelmeket 50%-kal támogassa a Bizottság az egy főre jutó
j övedelern figyelembevételével.
(340/5. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 340/5. módosító javaslatot.

Weeber Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezet 22. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"22. A Bizottság Merley Perenené részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének [90%-a] 80%-a, [89 825 Ft] 79 845 Ft.".
Indokolás: a pályázó egy főre jutó magasabb jövedelme alapján indokolt a 80% mértékű
támogatás.
(340/6. módosító javaslat)
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 340.
számú előterjesztés elfogadásáról a 340/1., 340/3., 340/4., 340/5. és a 340/6. módosító javaslatok
figyelembevételével.
24112016. (VI. 21.) HB határozat
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Balogh Tamásné részére olvasó és távollátó szemüveg
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, legfeljebb
18 450 Ft.
2. A Bizottság Mester László Csabáné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 5850 Ft.
3. A Bizottság Horváth Elemér részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely az
ortopéd cipő vételárának 90%-a, legfeljebb 18 290 Ft.
4. A Bizottság Horváth Elemér részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 60 675 Ft.
5. A Bizottság Galuszka Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 116 280 Ft.
6. A Bizottság Drexler István Józsefné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 22 140 Ft.
7. A Bizottság Győrfi Gyöngyi Margit részére a gyermeke, Aszal os Krisztián megvásárolt
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 24 550 Ft.
8. A Bizottság Nagy Zoltán részére egészségügyi szolgáltatás megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a fogászati kezelés árának 90%-a, legfeljebb 43 200 Ft.
9. A Bizottság Bogár Eszter részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 200 340 Ft.
10. A Bizottság Brehel Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 162 740 Ft, melyet az Önkormányzat
átutalással fizet meg a forgalmazó részére.
ll. A Bizottság Tamásné Andráska Hajnalka részére gyógyharisnya megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a gyógyharisnya vételárának 90%-a, legfeljebb 14 970 Ft.
12. A Bizottság Dávid Mária Erzsébet részére deréktámasz megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a deréktámasz vételárának 90%-a, legfeljebb 3855 Ft.
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13. A Bizottság Petrovicsné Kádár Mónika részére a gyermeke, Pollák Patrik megvásárolt
fogszabályzó készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék vételárának 90%-a,
67 500 Ft.
14. A Bizottság Czikkely Boldizsár részére az unoka, Czikkely Éva megvásárolt szemüvegéhez
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 9900 Ft.
15. A Bizottság Arányi Ferenc részére l db Monovisc injekció megvásárlásához támogatást
biztosít, amely az injekció vételárának 90%-a, legfeljebb 53 550 Ft.
16. A Bizottság Gyökeres János részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 96 600 Ft.
17. A Bizottság Magyari László részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely
a szemüveglencse vételárának 90%-a, 9000 Ft.
18. A Bizottság Valla Gáborné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának 50%-a, legfeljebb 171 OOO Ft.
19. A Bizottság Molnár-Farkas Zoltán részére alvásterápiás készülék megvásárlásához
támogatást biztosít, amely az alvásterápiás készülék árának 90%-a, legfeljebb 98 960 Ft.
20. A Bizottság Megyeri Erzsébet Sarolta részére a megvásárolt Monovisc injekcióhoz
támogatást biztosít, amely l db injekció árának 90%-a, 54 OOO Ft.
21. A Bizottság Tóth Sándorné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 142 785 Ft.
22. A Bizottság Merley Fererrené részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 80%-a, 79 845 Ft.
23. A Bizottság Urbán Renáta részére a gyermeke, Urbán Gergő megvásárolt fogszabályzó
készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék vételárának 90%-a, 90 OOO Ft.
24. A Bizottság Barna Lászlóné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 21 600 Ft.
25. A Bizottság Sáska Csabáné részére olvasó és távollátó szemüveg megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék árának 90%-a, legfeljebb 97 200 Ft.
26. A Bizottság Csüllög Endre részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 85 040 Ft, melyet az Önkormányzat
átutalással fizet meg a forgalmazó részére.
27. A Bizottság Molnár Mihályné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 153 OOO Ft.
28. A Bizottság Zegreán Istvánné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 230 070 Ft.
29. A Bizottság Bányász Endre Gáborné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 6390 Ft.
30. A Bizottság Szabó Józsefné részére a megvásárolt szemüveglencséhez támogatást biztosít,
amely a szemüveglencse árának 90%-a, 8820 Ft.
31. A Bizottság Szecsei Simonné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának 90%-a, 45 OOO Ft.
32. A Bizottság Barta Béláné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának 90%-a, 45 OOO Ft.
33. A Bizottság megállapítja, hogy a
a) Turupuli Józsefné, valamint
b) Fehér Róbertné
által benyújtott kérelem nem felel meg a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem nyújtott be
szakorvosi igazolást, ezért ezen pályázatok érvénytelenek
34. A Bizottság megállapítja, hogy a Szombati Tivadarné által benyújtott kérelem nem felel meg
a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem nyújtott be ÁF Á-s számlát, ezért a pályázata
érvénytelen.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Mácsik András elhagyta az ülésterme t.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes.

17. napirendi pont:
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása
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 352. számú
előterjesztés elfogadásáról.
242/2016. (VI. 21.) HB határozat
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(6 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Nyári Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2016.
július l-jétől 12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
2. A Bizottság Giró András László részére ápolási támogatást állapít meg 2016. július l-jétől 12
hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft.
3. A Bizottság Czapkó JózsefTiborné részére ápolási támogatást állapít meg 2016. július l-jétől
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft.
4. A Bizottság Münz Ivánné részére ápolási támogatást állapít meg 2016. július l-jétől 12
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft.
5. A Bizottság Molnár Éva részére ápolási támogatást állapít meg 2016. július l-jétől 12
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft.
6. A Bizottság megállapítja, hogy Juhász Lászlóné családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

18. napirendi pont:
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Javasolja,
hogy az egyes kérelmeket külön-külön tárgyalják.

17

l. Az 1106 Budapest, Magiádi út 5. (szt. ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Szabó Krisztián képviseletében dr. Czagányi Cecília: Javasolja, hogy a 353. számú
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezetben a "komfort nélküli lakást"
szövegrész helyébe a "komfortos lakást" szöveg lépjen.
Indokolás: változott a lakás komfortfokozata.
(353/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 353/1. módosító javaslatot.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353.
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 353/1. módosító
javaslat figyelembevételével.
243/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1106 Budapest, MagJódi út 5. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(6 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, Maglódi
út 5. fszt. ll. szám alatti egy szoba, 34m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Kaposvári Jánosné született Hámori Veronika számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig
szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
2. Az ll 06 Budapest, Tárna u. 4. 2/73. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
244/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2173. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(6 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, Táma u.
4. 2/73. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Mikula Brigitta számára határozott időre, 2016. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja
azzal a feltétellel, hogy a közműdíj-tartozást megfizeti, vagy arra részletfizetési megállapodást
köt.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
3. Az 1103 Budapest, Salamon u. 5. (szt. liA szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
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245/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1103 Budapest, Salamon u. 5. fszt. l!A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(6 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, Salamon
u. 5. fszt. liA szám alatti egy szoba, 34 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást a jelenlegi
állapotában Rézmüves Miklósné született Rézmüves Mónika számára határozott időre, 2018.
június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
4. Az 1104 Budapest, Mádi u. 167. 10/39. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
246/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1104 Budapest, Mádi u. 167. 10/39. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(6 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, Mádi u.
167. 10/39. szám alatti kettő+fél szoba, 60 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi
állapotában Kissné Lukácsi Erzsébet született Lukácsi Erzsébet számára határozott időre, 2017.
június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. által nyilvántartott közműdíj-tartozást megfizeti, vagy arra részletfizetési megállapodást köt.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
5. Az 1105 Budapest, Maláta u. 10/A fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
247/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1105 Budapest, Maláta u. 10/A fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(6 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, Maláta
u. l O/A fszt. 6. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Kocsis Dezső és Kocsis Dezsőné született Kucsera Márta Katalin számára határozott időre, 2018.
június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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6. Az 1106 Budapest, Magiádi út 10/B III lh. 1/49. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Szabó Krisztián képviseletében dr. Czagányi Cecília: Javasolja, hogy a 353. számú
előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezetben a "félkomfortos lakást" szövegrész
helyébe a "komfortos lakást" szöveg lépjen.
Indokolás: változott a lakás komfortfokozata.
(353/2. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 353/2. módosító javaslatot.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353.
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 353/2. módosító
javaslat figyelembevételével.
248/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1106 Budapest, Maglódi út 10/B III. Ih. 1149. szám alatti lakás bérbeadása iránti
kérelemről

(6 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, Maglódi
út 10/B III. Ih. 1/49. szám alatti egy+fél szaba, 49 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi
állapotában Molnár Rita számára határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon bérbe
adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Mácsik András megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7fővel határozatképes.

7. Az 1103 Budapest, Kada u. 21. [szt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
249/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1103 Budapest, Kada u. 21. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20.§ (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kada u.
21. fszt. 6. szám alatti egy szaba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást Gulyás Róbert számára
helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat
hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt
évre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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8. Az ll 05 Budapest. Román u. 12. fszt. l O. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Szabó Krisztián képviseletében dr. Czagányi Cecília: Javasolja, hogy a 353. számú
előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon:
"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, Román
u. 12. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, [komfort nélküli] komfortos lakást a
jelenlegi állapotában Kiss István Sándor számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzattal szemben fennálló
adótartozását megfizeti."
Indokolás: változott a lakás komfortfokozata és a kérelmezőnek adótartozása áll fenn az
Önkormányzattal szemben, amelynek megfizetése a bérbeadás feltétele
(353/3. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 353/3. módosító javaslatot.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353.
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 353/3. módosító
javaslat figyelembevételével.
250/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1105 Budapest, Román u. 12. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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, Román
u. 12. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 30 m 2 alapterületű, komfort nélküli lakást a jelenlegi
állapotában Kiss István Sándor számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális
alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzattal szemben fennálló adótartozását
megfizeti.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
9. Az ll 03 Budapest, Salamon u. 15. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
25112016. (VI. 21.) HB határozat
az 1103 Budapest, Salamon u. 15. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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, Salamon
u. 15. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a jelenlegi
állapotában Nagy Mária számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon bérbe
adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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10. Az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 6/A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
252/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 6/A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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. 6/A szám alatti egy szoba, 50 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi
állapotában Zsarnai Zoltán számára határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon
bérbe adja.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

ll. Az ll03 Budapest,

Kőér

2016. július 31.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

u. 44. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
253/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1103 Budapest, Kőér u. 44. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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,
Kőér u. 44. fszt. ll. szám alatti fél szoba, 18 m 2 alapterületű szükséglakást jelenlegi állapotában
Ulicska Ilona számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

12. Az ll Ol Budapest, Gép u. 17. 2. Ih. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
254/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1101 Budapest, Gép u. 17. 2. Ih. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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,
Gép u. 17. 2. Ih. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 31 m 2 alapterületű komfortos lakást a jelenlegi
állapotában Kollár Mariann számára határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon
bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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13. Az 1101 Budapest, Csilla u. 4. 31703. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 13. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
255/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1101 Budapest, Csilla u. 4. 31703. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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,
Csilla u. 4. 31703. szám alatti egy+fél szoba, 36 m 2 alapterületű félkomfortos lakást a jelenlegi
állapotában Mohácsi Attiláné született Száki Brigitta számára határozott időre, 2017. június 30.
napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
14. Az ll Ol Budapest,

Hős

u. 15/A lll 00. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 14. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
256/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 11100. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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,
Hős u. 15/A 11100. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű komfortos lakást a jelenlegi
állapotában Sebők Szilvia és Jónás Zoltán számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig
szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
15. Az ll 03 Budapest, Gyömrői út 29/B f,szt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 15. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
257/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1103 Budapest, Gyömrői út 29/B fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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,
Gyömrői út 29/B fszt. 7. szám alatti egy+fél szoba, 40 m 2 alapterületű komfortos lakást a
jelenlegi állapotában Demény Gyuláné született Rozinka Mária számára határozott időre, 2017.
június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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16. Az ll 05 Budapest, Kápolna tér 3. {Szt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 16. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
258/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1105 Budapest, Kápolna tér 3. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(6 igen szavazattal, l tartózkodással)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján Lukács Szerénának az 1105
Budapest, Kápolna tér 3. fszt. 5. szám alatti kettő szoba, 90 m2 alapterületű, komfortos lakás
bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
17. Az ll 02 Budapest, Füzér u. 38. {Szt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 17. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
259/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1102 Budapest, Füzér u. 38. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(7 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,
Füzér u. 38. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű összkomfortos lakást a jelenlegi
állapotában Kurfúrst Tibomé született Szanomann Ildikó számára határozott időre, 2017. június
30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
18. Az 1101 Budapest, Luca köz l. JI/h. {Szt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú
előterjesztés 18. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
260/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1101 Budapest, Luca köz l. II.lh. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(6 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 az 1101 Budapest,
Luca köz l. IL lh. fszt. 7. szám alatti kettő szoba, 52 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi
állapotában Nagy Ferenc István számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális
alapon bérbe adja.
Határidő:
2016.július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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19. napirendi pont:
jogviszony létesítésére vonatkozó 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. Pálfi Tünde és Fog! Márk bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelme

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 334. számú
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
261/2016. (VI. 21.) HB határozat
Pálfi Tünde és Fogi Márk bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről
(7 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 Pálfi Tünde
bérlőnek a lakáson határozott időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Fogi Márk
számára az 1102 Budapest, Füzér u. 34/A 1/14. szám alatti kettő szoba, 48 m 2 alapterületű,
komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2019. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
2. Dr. Nyíri Katalin és Zayed Montaser bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelme

Szóbeli módosító javaslat:
Weeber Tibor: Javasolja, hogy a 334. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő
határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon:
"A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján dr. Nyíri
Katalinnak [bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára
tekintettel] és Zayed Montasemek !számára] az 1102 Budapest, Kőrösi Cs. S. út 40. 1/7. szám
alatti kettő szoba, 53 m 2 alapterületű, összkomfortos lakás bérlőtársként való bérbeadására
vonatkozó kérelmét elutasítja. [t bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe
adja.]"
(334/1. módosító javaslat)

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 334.
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 334/1. módosító
j avaslat figyelembevételével.
262/2016. (VI. 21.) HB határozat
dr. Nyíri Katalin és Zayed Montaser bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről
(7 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 dr. Nyíri
Katalinnak és Zayed Montasemek az 1102 Budapest, Kőrösi Cs. S. út 40. 1/7. szám alatti kettő
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szoba, 53 m2 alapterületű, összkomfortos lakás bérlőtársként való bérbeadására vonatkozó
kérelmét elutasítja.
Határidő:
2016.július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
3. Volárovics Györgyné és Volárovics Judit

bérlőtársi

jogviszony létesítése iránti kérelme

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 334. számú
előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
263/2016. (VI. 21.) HB határozat
Volárovics Györgyné és Volárovics Judit bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről
(7 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
Volárovics Györgyné bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára
tekintettel Volárovics Judit számára az 1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 13. szám alatti kettő
szoba, 55 m2 alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon
bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

20. napirendi pont:
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 336. számú
előterjesztés l. és a 2. mellékletében foglalt határozattervezetek elfogadásáról.
264/2016. (VI. 21.) HB határozat
Tótb-Glaser Andrea valamint Gál Viktória lakáscsere iránti kérelméről
(7 igen, 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 alapján hozzájárul Tóth-Glaser Andrea Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat tulajdonában álló, 1103 Budapest, Gergely u. 31. fszt. 7. szám alatti egy szoba,
27 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti jogának és
Gál Viktória Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1108
Budapest, Gőzmozdony u. l. 9/38. szám alatti három szoba, 68m2 alapterületű, összkomfortos
lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti jogának a cseréjéhez.
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1108 Budapest,
Gőzmozdony u. l. 9/38. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást TóthGlaser Andrea számára határozott időre, 2016. július 31-ig szociális alapon bérbe adja.
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1103 Budapest,
Gergely u. 31. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 27m2 alapterületű, komfortos lakást Gál Viktória
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számára határozott időre, 2016. október 31-ig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016.július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
265/2016. (VI. 21.) HB határozat
Spitz László és Spitz Lászlóné, valamint Goda Zoltánné lakáscsere iránti kérelméről
(7 igen, 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 alapján hozzájárul Spitz László és Spitz Lászlóné született Képes Éva Sára Budapest
Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulaj donában álló, ll 02 Budapest, Halom u. 9. fszt.
6. szám alatti kettő szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan
idejű bérleti jogának és Goda Zoltánné született Nagy Judit Mária 6456 Madaras, Táncsics
Mihály u. 27. (hrsz.: 940) szám alatt található "kivett lakóház és udvar" megnevezésű ingatlanra
vonatkozó tulaj donj ogának cseréj éhez.
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 Budapest,
Halom u. 9. fszt. 6. szám alatti kettő szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást
Goda Zoltánné számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

21. napirendi pont:
Önkormányzati lakások fennálló hátralékra vonatkozó részletfiZetési kérelem
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 354. számú
előterjesztés l. és a 2. mellékletében foglalt határozattervezetek elfogadásáról.
266/2016. (VI. 21.) HB határozat
Szász János önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfiZetési
kérelméről

(7 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 Szász Jánosnak az 1101
Budapest, Salgótarjáni út 55/B fe. 181. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló- a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott- lakbérhátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

267/2016. (VI. 21.) HB határozat
Magyar Imre önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfiZetési
kérelméről

(7 igen, egyhangú szavazattal)
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A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. §(l) bekezdése alapján Magyar Imrének az 1108
Budapest, Bányató u. 2. 2/9. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbér-, és közüzemidíj-hátralékára 48 havi részletfizetést
engedélyez.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

22. 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, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 355. számú
előterjesztés l. és a 2. mellékletében foglalt határozattervezetek elfogadásáról.
268/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról
(7 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. 213. 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. fszt. l. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást
Juhász Éva Olga számára határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja
azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 213. szám alatti egy szoba 32 m 2
alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
269/2016. (VI. 21.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C fe. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról
(7 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 Dudás Jánosnak az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 1131. 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 1107 Budapest,
Bihari u. 8/C fe. 7. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást
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Dudás János számára határozott időre, 2018. június 30. napjatg rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u.
15/B 1/31. szám alatti egy szoba 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi állapotában
átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére, valamint a Díjbeszedő Holding Zrt. felé fennálló
tartozását rendezi.
Határidő:
2016. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen tárgyalja a 23. számú napirendi pontot.

23. napirendi pont:
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

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

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 11.00 órakor bezárja.
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A jegyzőkönyv rnellékletei

./

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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BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2016. június 21. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésérőL
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BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG

Meghívottak jelenléti íve
2016. június 21. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésérőL
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