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Buda pest Főváros X. ke rül et Kő b ánya i Onkorm ányzat
Képviselő-testülete

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

HUMÁNSZOLGÁL TAT ÁSI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2018. június 19-én a Budapest Főváros X. kerület
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 1. em.
115.) megtartott ülésén.
Kőbányai

Az ülés kezdetének időpontja: 8.05 óra
A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök,
Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Varga István, a Bizottság képviselő
tagjai,
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Vermes Zoltán, a Bizottság nem képviselő tagjai.

Távolmaradását előre jelezte:
Lakatos Béla, a Bizottság nem

Távolmaradás oka:

képviselő

tagja

szabadság

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
Károly
Weeber Tibor
RadványiGábor
Ehrenberger Krisztina
Dr. Nagy Ildikó
Belkó Judit
Blattner Edit
Angyal Nóra
Benedek Zoltánné
Hegedűs

jegyző
aljegyző

alpolgármester
alpolgármester
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály képviseletében
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében
a Kőbányai Bóbita Óvoda vezetője
a Kőbányai Gézengúz Óvoda megbízott vezetője
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda képviseletében

Meghívottak:
jegyzői titkárságvezető

Dr. Ács Viktória
Kárpáti Beatrix
Kálmánné Szabó Judit
Horváthné dr. Tóth

Enikő

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi
Osztály vezetője
a
Humánszolgáltatási
Főosztály
Köznevelési
és
Civilkapcsolati Osztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi
Osztály részéről

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Javasolja, hogy a meghívóban 17. sorszámmal jelzett 366. számú
azt 2. napirendi pontként tárgyalja a Bizottság.
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KŐBÁNYA
az él0v.1ros

jegyzőkönyvet

előterjesztést

vegyék

11 02 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35
Telefon: +36 1 4338 201 1 Fax: +36 1 4338 221 1 E-mail: hivata l@kobanya.hu I www.kobanya.hu

Kiss

előre,

és

(A nyilvános ülés első S percében technikai okok miatt nem

működtek

a képviselők mikrofonjai.)

Elnök: A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás, kéri, hogy az SZMSZ 63. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság kézfeltartással hozza meg döntését a sorrendmódosítás
elfogadásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal 2. napirendi pontként tárgyalja „A
Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda
intézményvezetői pályázatának elbírásáról" szóló 366. számú előterjesztést. [194/2018. (VI.
19.)].
Elnök: Nem érkezett több módosító javaslat, ezért kéri, hogy a Bizottság kézfeltartással hozza meg
döntését a napirend elfogadásáról, az elfogadott sorrendmódosítás figyelembevételével.

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
napirendjét [195/2018. (VI.19.)]:
1. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének pályáztatása
(346. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert polgármester

2. A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda
intézményvezetői
Előterjesztő:

pályázatának elbírálása (366. számú előterjesztés)
D. Kovács Róbert polgármester

3. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú
Egyesülettel ellátási szerződés megkötése (352 . számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
4. A Kőbányai Csodafa Óvoda alapító okiratát módosító okirata és a Kőbányai Csupa Csoda
Óvoda megszüntető okirata módosítása (362. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
5. A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolása, valamint
további támogatási kérelme (351. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
6. A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének a Kelet-Pesti Tankerületi Központ
részére történő térítésmentes használatba adása (342. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
7. A Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásáért civil szervezet
támogatása (365. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
8. Eisenkrammer Károly Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismeréssel járó jutalmának
adománykénttörténő átadása (361. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert polgármester
9. Az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2018. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
(327 . számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
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10. A kulturális és
Előterjesztő:

művészeti

pályázatok 2018. évi pályázat elbírálása (354. számú
Weeber Tibor alpolgármester

előterjesztés)

11. A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2017. évi támogatásának elszámolása (340.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
kőbányai tehetséges sportolók 2018. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (363.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

12. A

13. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (347. számú
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

előterjesztés)

14. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (341. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
15. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (349. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
16. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (348. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
17. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (331. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

18. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (330. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

1. napirendi pont:
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének
pályáztatása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. A Bárka
Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetőjének vezetői megbízása 2018. december 31-én lejár,
ezért kell erről döntést hozniuk. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy
kézfeltartással hozza meg döntését a 346. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató
Központ intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 346. számú előterjesztést
támogatja [196/2018. (VI.19.)].
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2. napirendi pont:
A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda
intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester
Elnök: Köszönti Blattner Editet, Angyal Nórát és Benedek Zoltánnét, a három pályázót. Egyikük
sem kérte zárt ülés elrendelését, így nyilvános ülésen tárgyalják meg a napirendi pontot.
Blattner Edit a pályázati anyagában leírta, hogy a fluktuáció problémát okoz az óvodában. Kérdezi
tőle, milyen megoldásokat próbál erre eszközölni a következő ötéves pályázatában?
Blattner Edit: Az elmúlt öt évben nagy változásokon ment keresztül az intézmény. Az
alkalmazottak nagy része nyugdíjba ment. Fiatal, pályakezdő kollégákkal pótolta a hiányzó
munkaerőt. A fiatalok mentorálása megterhelő volt a régebbi alkalmazottak számára, hiszen ez a
változás pont akkor lépett életbe, amikor a többletfeladatot jelentő életpályamodellt is bevezették.
Úgy gondolja, a kollégái jól vették az akadályt, a fiatalok beilleszkedtek a közösségbe. Jelenleg 5
gyakornok van a 15 pedagógus között, azon vannak, hogy a feladatmegosztás és a terhelés egyenlő
legyen közöttük a továbbiakban.
Elnök: Az új munkatársak beilleszkedésével kapcsolatban szerepel a pályázatban, hogy Blattner
Edit tervezi szakmai munkaközösség létrehozását. Kéri, hogy fejtse ki röviden a tervet.
Blattner Edit: A szakmai munkaközösség szeptember óta kezdte meg működését az
intézményben. Azért látta szükségét ennek a nevelőtestület, hogy a fiatal kollégákat minél jobban
be tudják vonni a szakmai munkába. 2-3 évvel ezelőtt azt tapasztalták, hogy a sok új ember miatt
egyenlőtlen lett a terhelés a kollégák között. Jelenleg a munkaközösségben minden gyakornok
részt vesz a közös tevékenységben: támogatják a tehetségműhely programját és működését,
továbbá minden pedagógiai munkából és folyamatból kiveszik a részüket. A tehetségműhely
szintén tavaly szeptember óta működik az óvodában.
Elnök: A pályázatban szerepel, hogy nincs az óvodában orvos. Kérdezi, hogy van-e fogászati
kezelésekkel, megelőzéssel kapcsolatos lehetőség? Egy európai uniós felmérés szerint a magyar
gyerekek fogazata van a legrosszabb állapotban az EU-ban. Ezzel kapcsolatban tervez-e Blattner
Edit a következő ötéves pályázati periódus alatt lépéseket?
Blattner Edit: A gyermekorvos személyiségi jogok miatt évek óta nem vizsgálhatja az óvodában
a gyerekeket, mivel szülő nélkül nem lehet a vizsgálatokat elvégezni. Nagyon jó kapcsolatuk van a
védőnői hálózattal, havonta jön védőnő szűrni a gyerekeket fejtetvesség ellen, valamint bármilyen
más kérdésben is fordulhatnak hozzá. Fogorvosi szűrővizsgálatot minden évben tartanak az
intézményben, utoljára két héttel ezelőtt volt kint náluk a fogorvos. Jók a tapasztalataik ezzel
kapcsolatban, és a szülők is örülnek a lehetőségnek.
Elnök: Kéri, akinek a pályázóval kapcsolatban további kérdése, észrevétele van, jelezze.
Baloghné Stadler Irén: Gratulál a pályázathoz, látszik, hogy tudatos munkát végeztek az elmúlt
években. Az óvoda udvaráról kérdezi a pályázót, azt, hogy mit szeretne 4 év múlva elérni?
Blattner Edit: A legfontosabbnak azt tartja, hogy balesetmentes legyen az óvoda udvara. Sok
pénzt és energiát fektettek a füvesítés be. Nagyon törmelékes, sittes a talaj. A játszótéri eszközeik
jó állapotban vannak, minden évben felületkezelik azokat, nincs szükség újakra. Felújíttatta a
babaházakat az elmúlt években az alapítványi támogatásokból. Nagy szükség lenne a
talajrendezésre, úgy gondolja, hogy a gumiborítás megoldás lehetne ott, ahol kiállnak a fák
gyökerei és a csatornafedelek. Többször kért árajánlatot a burkolásra, de nagyon költséges lenne.
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4 év múlva szeretné legalább egy kis területen rendezni a talajt. Keresi a pályázati
eddig sajnos még nem nyertek.

lehetőségeket,

Elnök: Köszöni Blattner Editnek a válaszokat. Köszönti Angyal Nórát, a Kőbányai Gézengúz Óvoda
megbízott vezetőjét. Kérdezi tőle, hogy az intézményben működő tehetségponthoz milyen pluszt
tud még hozzátenni a következő öt évben?
Angyal Nóra: 2011 óta működnek tehetségpontként, ő abban az időben került az intézménybe.
Akkor indították el egy fiatal kolléganőjével a kísérleti műhelyt. Ez a természettudományos
műhely az egyik legnépszerűbb műhely, nemcsak a fiúk, hanem a lányok számára is. Minden évben
igyekeznek kicsit újítani a tehetségműhelyeket a gyerekek igényének megfelelően . Az elmúlt
időszakban bevezették a szivacskézilabdát, mely nagyon népszerű a gyerekek körében, a szülők
is nagyon támogatják ezt a mozgásformát. Ezenkívül zenei és vizuális műhelyük van. A vizualitás
az óvodában már nagyon sokrétű. Jövőre azt tervezik, hogy keresnek egy másik mozgásra épülő
műhelyt is, mert erre van igény.
Elnök: Visszatérően megfogalmazta a pályázatban, hogy az információáramláson szeretne
változtatni. Miben fog ez megnyilvánulni?
Angyal Nóra: Az elmúlt években több kritika érte emiatt az intézményt. Hiába vannak hetente
megbeszélések, és hiába vannak kifüggesztve a faliújságra is a hírek, valaki mindig lemaradt róluk.
Most különös hangsúlyt fektet az információáramlásra. Bevezették az internetes elérhetőséget,
mindenkivel e-mailben kommunikálnak. A facebookon is van egy zárt csoportjuk az összes kolléga
részvételével, így mindenki naprakészen tud informálódni.
Elnök: Csak belső kollégákra vonatkozik ez a csatorna?
Angyal Nóra: Csak az alkalmazotti közösségre vonatkozik.
Elnök: Kéri, akinek a pályázóval kapcsolatban további kérdése, észrevétele van, jelezze.
Baloghné Stadler Irén: Jól működő óvodát vett át Angyal Nóra, ez óriási nagy felelősség és feladat
a jövőben. Úgy gondolja, kihívás lehet egy kezdő óvodavezetőnek azon a szinten működtetni az
intézményt, ahogy azt az előző vezető tette. Kéri Angyal Nórát, hogy mondjon egy-két olyan
területet, amit nagyon jónak tart, ahol a jövőben szeretné megőrizni a színvonalat. Melyik az a
terület, amelyik mindenképpen fejlesztésre szorul az információáramláson kívül?
Angyal Nóra: Nagyon sokat tanult az előző intézményvezetőtől, már korábban is dolgoztak
együtt. Sikeres óvodát vett át tőle, ezt a magas szakmai színvonalat szeretné tartani. A
legsikeresebb területek a projektek. Tavaly a mese köré építették ezeket. A meseprojektet
szeretnék mindenképp folytatni, bővíteni, mivel nagyon népszerű volt tavaly és idén is, az óvónők
is megszerették.
Elnök: Köszöni a kiegészítést. Köszönti a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetőjét, Benedek Zoltánnét.
Leírta pályázatában, hogy a „Lakóhelyünk Kőbánya" programot szeretné bevezetni az óvodában.
Hogyan valósítaná ezt meg?
Benedek Zoltánné: Több éve megvalósították már ezt a projektet, először a kőbányai utcákkal
ismerkedtek meg a gyerekek, majd a kőbányai nevezetességekkel, például a Szent László
templommal, a Csősztoronnyal. Minden csoport választhatott magának egy nevezetességet, ezt
dolgozták fel közösen a munkába bevont szülőkkel. A szülők gyűjtőmunkát végeztek, majd a
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gyerekekkel meglátogatták a helyszíneket. Magas színvonalú és értékekben
intézményvezetést vett át az elődjétől. Ezt a programot szeretné a jövőben folytatni.

gazdag

Elnök: Kérdezi, hogy mit jelent a pályázatban az IKT eszközök hiánya az intézményben?
Benedek Zoltánné: A digitális kompetencia fejlesztését tűzte ki az elkövetkező öt évre. Ezzel az
volt a célja, hogy a kommunikációt hatékonyabbá és eredményesebbé tegye, valamint egy tudatos
internethasználatot építsen ki az óvodában. A pedagógusoknak olyan lehetőséget szeretne adni,
amely értékké teszi a gyerekek szemében az internethasználatot otthon is.
Elnök: A kollégák felé szeretné fejleszteni a digitális kompetenciát?
Benedek Zoltánné: Igen. A gyerekek körében pedig az a cél, hogy ezeket a digitális eszközöket
úgy tudják használni, hogy egész életükön át érték legyen számukra.
Elnök: Kéri, akinek a pályázóval kapcsolatban további kérdése, észrevétele van, jelezze.
Baloghné Stadler Irén: Megköszöni a Kőbányai Csodafa Óvoda előző vezetőjének munkáját,
gratulál az eddigi munkához. Benedek Zoltánné egy nagyon színvonalas óvodát vesz majd át.
Kérdezi, hogyan képzeli bevezetni a múzeumpedagógiai programot?
Benedek Zoltánné: A program célja az volt, hogy a kollégái ne csak az óvodában ismertessék meg
a környezeti nevelést, hanem a zárt kereteken kívül, múzeumi látogatásokkal is. Úgy véli, hogy a
hagyományokkal és a népi kultúrákkal legjobban a múzeumokban tudnak megismerkedni a
gyerekek, és itt van rá lehetőség tapasztalatot szerezni a hagyományos eszközökkel kapcsolatban
is. Vezetői feladatának tartja ennek a folyamatnak munkatervben való rögzítését, a
munkaközösség vezetőjének és a kollégáknak az irányítását. A pedagógusokra hárul az a feladat,
hogy jó témát válasszanak a programhoz, meghatározzák a programok időtartamát,
tájékozódjanak a múzeumokról, majd felvegyék a múzeumokkal kapcsolatot. A
múzeumpedagógiai program záró része, hogy a foglalkozásokat az intézményben tartják a
pedagógusok.
Baloghné Stadler Irén: Kérdezi, hogyan osztják meg majd a felelősséget és milyen lesz a
munkamegosztás a vezetőhelyettes és az intézményvezető között?
Benedek Zoltánné: A feladatokat egyenlő arányban szeretné elosztani. Számít a vezetőhelyettes
és a munkaközösség vezetőjének a munkájára is, kettőjükkel tudja az irányítást és a felelősséget
megosztani a következő öt évben.
Almádi Krisztina megérkezett az ülésterembe.

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes.
Elnök: Megköszöni Benedek Zoltánnénak a kiegészítést. Amennyiben nincs más hozzászólás, kéri,
hogy a Bizottság egyesével hozza meg döntését a 366. számú előterjesztés három mellékletének
támogatásáról, a személyi javaslatok miatt.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Bóbita Óvoda, a
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői pályázatának
elbírálásáról" szóló 366. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozati javaslatot

támogatja [197 /2018. (VI.19.)].
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A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Bóbita Óvoda, a
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői pályázatának
elbírálásáról" szóló 366. számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozati javaslatot
támogatja [198/2018. (VI. 19.)].
A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal - 1 fő elkésett a szavazással - ,,A
Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 366. számú előterjesztés 3. mellékletében
foglalt határozati javaslatot támogatja [199 /2018. (VI. 19.)].

3. napirendi pont:
A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú
Egyesülettel ellátási szerződés megkötése
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 352. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és
a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés megkötéséről"
szóló 352. számú előterjesztésttámogatja [200/2018. (VI. 19.)].
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4. napirendi pont:
A Kőbányai Csodafa Óvoda alapító okiratát módosító okirata és a Kőbányai Csupa Csoda
Óvoda megszüntető okirata módosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Itt egy
hiánypótlás történik a Magyar Államkincstár felhívására. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri,
hogy a Bizottság hozza meg döntését a 362. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal A Kőbányai Csodafa Óvoda alapító
okiratát módosító okirata és a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata módosításáról"
szóló 362. számú előterjesztést támogatja [201/2018. (VI. 19.)].
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5. napirendi pont:
A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolása,
valamint további támogatási kérelme
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Az Önkormányzat támogatási szerződés keretében bruttó 200 OOO Ft összegű támogatást
nyújtott a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére a budapesti Millenáris parkban
2018. február 10-én megrendezett Csángó Bálra az előadóművészeti tevékenységgel, zenei
szolgáltatással, fellépti díjjal, valamint a hangosítással kapcsolatos költségekre. Az Alapítvány a
2017. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta, a támogatást a támogatási
szerződésnek megfelelően teljes mértékben felhasználta, és az elszámolása megfelelő.
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 351. számú előterjesztés támogatásáról.
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A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kisebbségekért - Pro Minoritate
Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolása, valamint további támogatási kérelméről" szóló
351. számú előterjesztésttámogatja (202/2018. (VI. 19.)].

6. napirendi pont:
A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének a Kelet-Pesti Tankerületi
Központ részére történő térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Radványi Gábor: Az előterjesztés elkészítése után jött a Tankerülettől egy levél, melyben nem
csak ezt az egy sportterületet kérik, hanem két másikat is. Az egyik a volt Sibrik Miklós Általános
Iskola tornaterme, valamint kérik az úszásoktatás biztosítása érdekében a KÖSZI uszodáját is.
Jelzi, hogy a képviselő-testületi ülésen módosító javaslatot fog tenni, hogy egyszerre mindhármat
támogassa a Képviselő-testület.
Elnök: Köszöni a kiegészítést. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza
meg döntését a 342. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász
utcai tornatermének a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba
adásáról" szóló 342. számú előterjesztést támogatja (203/2018. (VI. 19.)].

7. napirendi pont:
A Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásáért civil szervezet
támogatása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Köszönti Bicskei Gáborné Orbán Évát, a Szent László Király Alapítvány kuratóriumi elnökét.
Bicskei Gáborné Orbán Éva: Köszöni a nagyvonalú támogatást, amit ennek a projektnek a
kapcsán az Önkormányzat részéről tapasztalt. Kéri a Bizottságot, hogy támogassák ezt az
előterjesztést. Fontosnak tartja ennek a zenés dokumentumfilmnek az oktatási vonatkozását, mivel
napjainkban túlterheltek a pedagógusok, kevés a modern oktatási forma. Véleménye szerint ez a
film felhasználható lesz a magyar történelmi események oktatásához, és hat majd a gyerekek
érzelmeire is.
Elnök: Köszöni a kiegészítést. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 365.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással „A Szent László Király
Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásáért civil szervezet támogatásáról" szóló 365. számú
előterjesztést támogatja (204/2018. (VI. 19.)].
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8. napirendi pont:
Eisenkrammer Károly Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismeréssel járó jutalmának
adományként történő átadása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester
Elnök: Az Önkormányzat Eisenkrammer Károly részére kiváló sportszervezői tevékenysége
elismeréseként Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerő címet adományozott, az elismerő cím
kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet és 300 OOO Ft-ot is adományoz. Eisenkrammer
Károly az elismeréssel járó 300 OOO Ft-ot nem kívánja átvenni, és azt felajánlotta Az Értelmi
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére azzal, hogy azt kizárólag a
Kőbányán, a Márga utca 28. szám alatt található Rehabilitációs és Sportcentrumhoz kötötten
használhatják fel rendezvény, sportesemény szervezésére, sportszerek beszerzésére.
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 361. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az „Eisenkrammer Károly Kőbánya
Kiváló Sportszervezője elismeréssel járó jutalmának adományként történő átadásáról" szóló 361.
számú előterjesztést támogatja [205/2018. (VI. 19.)].

Radványi Gábor ügyrendi hozzászólása: Javasolja, hogy a napirenden soron következő, az
óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2018. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló
327. számú előterjesztést 17. napirendi pontként, a zárt ülés megtartása előtt tárgyalják csak. Egy
módosítás készül éppen az előterjesztéshez, aminek mellékletén az ülés alatt dolgoznak a kollégái.
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a
sorrendmódosítást tartalmazó ügyrendi javaslatról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal elfogadja az ügyrendi javaslatot,
és 17. napirendi pontként tárgyalja „Az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2018. évi
támogatására kiírt pályázat elbírálásáról" szóló 366. számú előterjesztést. [206/2018. (VI. 19.)].

9. napirendi pont:
A kulturális és művészeti pályázatok 2018. évi pályázat elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: A Humánszolgáltatási Bizottság 2018. évi kulturális és művészeti pályázatról szóló
74/2018.(111. 20.) HB határozatával pályázatot írt ki Kőbánya kulturális és művészeti életének
segítése, fellendítése céljából. A pályázati felhívásra 2018. június 1-jéig 13 érvényes pályázat
érkezett. A javasolt támogatási összegek mellett a pályázati elbírálás második fordulójára
510 OOO Ft marad. Úgy látja, hogy ez a pályázat nagy érdeklődést vált ki a kőbányaiak körében. A
következő költségvetési ciklusra javasolja a 2 OOO OOO Ft-os pályázat keret megemelését
2 500 OOO Ft-ra, amennyiben a költségvetés ezt megengedi.
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 354. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A kulturális és művészeti pályázatok
2018. évi pályázat elbírálásáról" szóló 354. számú előterjesztést támogatja [207 /2018. (VI. 19.)].
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10. napirendi pont:
A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2017. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9

fővel

határozatképes.

Elnök: A Képviselő-testület a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére 3 150 OOO Ft
egyszeri támogatást biztosított a Maglódi úton lévő Baptista Szolgáltató Centrum működtetési
feladatainak segítésére. Az Alapítvány képviseletében Miletics Marcell határidőn túl 2018. május
15-én küldte meg a támogatási összeg tételes elszámolását. A késedelem oka az volt, hogy az
Alapítvány gazdasági feladatait ellátó munkatársának munkaviszonya megszűnt, a megüresedett
álláshelyre nehezen találtak megfelelő szakembert. Az Alapítvány a szerződésben kapott összegnél
2 880 044 Ft-tal kevesebbet számolt el, a visszafizetési kötelezettségének 2018. június l-jén tett
eleget.
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 340. számú
előterjesztés elfogadásáról.
208/2018. (VI. 19.) HB határozat
a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy támogatásának elszámolásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 3 150 OOO Ft
összegű

egyszeri támogatásának elszámolását elfogadja.

11. napirendi pont:
A kőbányai tehetséges sportolók 2018. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A Humánszolgáltatási Bizottsága a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának
pályázati felhívásáról szóló 72/2018.(III. 20.) HB határozatával pályázatot írt ki. A pályázat célja
egyéni és csapatsportágakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó kőbányai sportolók támogatása. A
pályázati felhívás szerint egy pályázó részére legfeljebb 250 OOO Ft támogatás nyújtható. A
pályázati felhívásra 2018. június 12-éig három érvényes pályázat érkezett.
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 363. számú
előterjesztés elfogadásáról.

209/2018. (VI.19.) HB határozat
a kőbányai tehetséges sportolók 2018. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a tehetséges sportolók egyéni támogatására
kiírt pályázati felhívásra beérkezett három pályázat érvényes.
2. A Bizottság a tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt pályázat alapján az 1. mellékletben
meghatározott sportolók javára a megjelölt szervezeteknek támogatást nyújt a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 5/2018. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 13. melléklet 22. sora terhére összesen 545 OOO Ft összegben.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
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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 1. melléklete mindenben

megegyező

az előterjesztésben

szereplővel.

12. napirendi pont:
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Elnök szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 3. pontjában a ,,legfeljebb 132 300 Ft"
szövegrész helyébe a „legfeljebb 100 OOO Ft" szöveg lép.
Indokolás: Nem kőbányai fogásznál próbálja a pályázó a fogpótlást megoldani, hanem
magánorvosnál. Túlzó mértékűnek tartja a támogatás nagyságát.
(34 7 /1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 347 /1. módosító javaslatot.

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 347.
számú előterjesztés elfogadásáról a 34 7 /1. módosító javaslat figyelembevételével.
210/2018. (VI.19.) HB határozat
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Bacsó-Csatlós Edit részére a gyermeke, Bacsó Hanna
megvásárolt 2 db Bexsero-védőoltásához támogatást biztosít, amely a 2 db Bexsero-védőoltás
vételárának 70%-a, 52 855 Ft.
2. A Humánszolgáltatási Bizottság Baranyi Lajos részére a megvásárolt szemüveghez támogatást
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 2160 Ft.
3. A Humánszolgáltatási Bizottság Csaplár Ildikó részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást
biztosít, amely a fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 100 OOO Ft.
4. A Humánszolgáltatási Bizottság Dávid Mária Erzsébet részére ortopéd cipő megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a gyógycipő árának 70%-a, legfeljebb 14 225 Ft.
5. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Domokos Hajnalka pályázata érvénytelen,
mivel a kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati
kiírásnak.
6. A Humánszolgáltatási Bizottság Gérnyi Zsuzsanna részére QMED Anatómiai ülőpárna
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a QMED Anatómiai ülőpárna árának 70%-a, legfeljebb
9955 Ft.
7. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Hajnalné Bóka Melinda családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem 1859 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget,
ezért a pályázata érvénytelen.
8. A Humánszolgáltatási Bizottság Melczer Beatrix részére az elkészített kivehető, részleges
fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a kivehető, részleges fogpótlás vételárának 70%-a, 51 030
Ft.
9. A Humánszolgáltatási Bizottság Ódor Lászlóné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 10 080 Ft.
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10. A Humánszolgáltatási Bizottság Rostás Gábor részére elektromos moped készülék javításához
támogatást biztosít, amely a javítás költségének 70%-a, legfeljebb 226 790 Ft.
11. A Humánszolgáltatási Bizottság Szabó György részére a gyermeke, Szabó Ádám megvásárolt
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 4 7 700 Ft.
12. A Humánszolgáltatási Bizottság Takács Margit részére a megvásárolt vérnyomásmérőhöz
támogatást biztosít, amely a vérnyomásmérő vételárának 90%-a, 12 150 Ft.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

13. napirendi pont:
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
4 pályázat érkezett, egy esetben azonban a felhívás ellenére sem történt meg a hiánypótlás.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 341. számú
előterjesztés elfogadásáról.
211/ 2018. (VI.19.) HB határozat
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Bajáki Mihály részére ápolási támogatást állapít meg 2018.
július l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
2. A Humánszolgáltatási Bizottság Czine Sándorné részére ápolási támogatást állapít meg 2018.
július l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
3. A Humánszolgáltatási Bizottság Libor Zsolt részére ápolási támogatást állapít meg 2018. július
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
4. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Oleksza Jánosné pályázata érvénytelen,
mivel a kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati
felhívásnak.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

14. napirendi pont:
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 1.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
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212/2018. (VI. 19.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/58. szám alatti lakás bérbeadásáról
(9 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 1107 Budapest, Bihari u.
8/C 3/58. szám alatti kettő szoba, 51 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Juhász Mihály számára határozott időre, 2018. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
előterjesztés 2.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az

213/2018. (VI. 19.) HB határozat
az 1102 Budapest, Állomás u. 11. 4/16. szám alatti lakás bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32 / 2012. (IX. 24.)
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás u. 11. 4/16. szám
alatti egy+fél szoba, 41 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Csik László
és Csordás Dorka számára határozott időre, 2019. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 3.

pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Itt a bérlő megtekintette a lakást, és elfogadja,
amennyiben a Bizottság hozzájárul. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza
meg döntését az előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.

214/ 2018. (VI.19.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/32. és az 1108 Budapest, Maglódi u. 32-36. 4. épület fszt.
50. szám alatti lakások bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási 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 1/ 32. szám alatti kettő szoba, 54 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Rácz
László Antal számára határozott időre, az 1108 Budapest, Maglódi u. 32-36. 4. épület fszt. 50. szám
alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb 2018.
december 31-éig szociális alapon bérbe adja.
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1108 Budapest, Maglódi u. 32-36.
4. épület fszt. 50. szám alatti egy szoba, 54 m 2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy
év időtartamra bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1107 Budapest, Bihari u.
8/C 1/32. szám alatti kettő szoba, 54 m 2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadja.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 4.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Itt szintén megtekintette a bérlő a lakást, és
elfogadja, amennyiben a Bizottság hozzájárul. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
215/2018. (VI.19.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/56. és az 1102 Budapest, Füzér u. 31. fszt. 9. szám alatti
lakások bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási 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 3/56. szám alatti egy szoba, 26 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Sallai
Sándor számára határozott időre, az 1102 Budapest, Füzér u. 31. fszt. 9. szám alatti lakás
rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb 2018. december 31-éig
szociális alapon bérbe adja.
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1102 Budapest, Füzér u. 31. fszt.
9. szám alatti egy szoba, 24 m 2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy év időtartamra
bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/56. szám
alatti egy szoba, 26 m 2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi
állapotában leadja.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 5.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
216/2018. (VI.19.) HB határozat
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
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/B fszt. 4. szám alatti egy szoba, 27 m 2 alapterületű, komfort nélküli lakást a jelenlegi
állapotában Harnóczi Istvánné született Szira Anna számára határozott időre, 2018. december 31.
napjáig szociális alapon bérbe adja.
2018. július 15.
Határidő:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 6.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.

217 /2018. (VI. 19.) HB határozat
az 1107 Budapest, Árpa u. 24. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.)
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önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, Komán Mária Györgyi született Szekeres
Mária Györgyi az 1107 Budapest, Árpa u. 24. fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 55 m 2 alapterületű,
komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 7.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? A bérlő megtekintette a felajánlott ingatlant, és
elfogadja, amennyiben a Bizottság hozzájárul.
Varga István: Amikor utoljára bejárta a körzetét, találkozott a bérlőkkel, akik
számára is, hogy elfogadják a lakást, és köszönik az Önkormányzatnak.

megerősítették

Elnök: Amennyiben nincs további hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az
előterjesztés 7. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
218/2018. (VI. 19.) HB határozat
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. fsz. 2. és az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40.
1/2. szám alatti lakások bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. 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, Vaspálya
u. 57. fsz. 2. szám alatti kettő szoba, 53 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Jónási Gusztáv Ferenc számára határozott időre, az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40.
1/2. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb
2018. december 31-ig szociális alapon bérbe adja.
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma
Sándor út 40. 1/2. szám alatti egy+fél szoba, 53 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást határozott
időre, kettő év időtartamra bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1105
Budapest, Vaspálya u. 57. fsz. 2. szám alatti kettő szoba, 53 m 2 alapterületű, komfortos lakást a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadja.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban?
Varga István: Javasolja, hogy az

előterjesztés

előterjesztés

8.

8. pontját vegyék le a napirendről.

Elnök: Kérdezi Alpolgármester urat mint előterjesztőt, hogy elfogadja-e az ilyen irányú módosító
javaslatot?
Weeber Tibor: Nem támogatja az ilyen irányú módosítást.
Varga István: Kocsán György Lászlónál márciusban volt egy bérleményellenőrzés, ahol felhívták
a figyelmét, hogy jogvesztő hatállyal április 30-ig be kell adnia a lakásigénylésre a kérelmet. A
bérlő áprilisban akarta beadni a kérelmet, de április 18-án kórházba került, 27-éig volt bent.
Cukorbeteg, a lábát levágták érszűkület miatt, sok egyéb betegsége van. Elküldte az élettársát a
dokumentumok beszerzésére a kérelemhez, miszerint nincs tartozásuk. Nem adták ki a bérlő
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nevére a dokumentumokat, mert nem tudott személyesen bemenni. Ezután az élettársa elment a
Kőbánya i Va gyonkezelő Zrt.-hez, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy rendben van az igénylés, ráér
behozni a dokumentumot később, amikor tudja. A bérlő megnyugodott. A leadási határidő április
30-án volt, ők május 4-én vitték be a kérelmet. Soha nem volt tartozásuk, most sincs. Úgy gondolja,
hogy a szükséges rend betartása mellett is túl szigorú lenne megvonni a 21 m2-es szükséglakást
tőlük, amelyben ketten laknak Nem lenne humánus a Bizottság részéről egy ilyen döntés.

Weeber Tibor: Nem tartja célszerűnek mindig az önkormányzati dolgozókban keresni a hibát,
fölösleges mindig mentegetni a későket. Véleménye szerint a Bizottság úgy is dönthet, hogy a
lakást az élettársa nevére adja bérbe a lakást. Ezzel a megoldással le lehet zárni az ügyet.
Varga István: Javaslata az lenne, hogy azl 103 Budapest, Óhegy u. 1. as. 1. szám alatti egy fél szoba,
21 mz alapterületű, szükséglakást adják bérbe Kelemen Anzelmnének Tekintettel arra, hogy
ketten laknak a szükséglakásban. Kocsán György Lajosnak nem volt még tartozása a bérleményen,
ezenkívül több betegségben szenved.
Dr. Szabó Krisztián: Kéri, hogy függessze fel a Bizottság az előterjesztés tárgyalását, és térjen
vissza rá a napirendi pont tárgyalásának egy későbbi szakaszában, amikor az információk
rendelkezésre állnak Vizsgálniuk kell például, hogy volt-e bérlőtárs, másik lakó, illetve idő kell,
amíg pontosan összeállítják a határozattervezetet. Ha a módosítás arra irányul, hogy bérbeadás
történjék, akkor meg kell fogalmazni azt a határozatot, amit a Bizottság el tud fogadni.
Elnök: Az e l őterjesztés 8. pontjáról a Bizottság az SZMSZ 40. §-ában foglalt szövegszerű és pontos
módosító javaslat benyújtását követően hoz döntést.
Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 9.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
219/2018. (VI. 19.) HB határozat
az 1106 Budapest, Maglódi u. 23. 2/4. szám alatti lakás bérbeadásáról
(9 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
u. 23. 2/4. szám alatti kettő szoba, 53 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Molnár Attiláné született Domonkos Krisztina számára határozott időre, 2020. június 30. napjáig
szociális alapon bérbe adja.
2018. július 15.
Határidő:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 10.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 10. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
220/2018. (VI.19.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/24. és az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/111. szám alatti
lakások bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási 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 1/24. szám alatti kettő szoba, 57 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
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Csámpai Dezsőné született Oláh Margit számára határozott időre, az 1106 Budapest, Tárna u. 4.
3 /111. szám alatti lakás rendeltetéssze rű használatra alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb
2018. december 31-ig szociális alapon bérbe adja.
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/111.
szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy év időta rtamra
bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/24. szám
alatti kettő szoba, 57 m 2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a
jelenlegi állapotában leadja.
2018. július 15.
Határidő:
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Visszatérnek az

előterjesztés

8. pontjának tárgyalására.

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy sajnálatos módon a hölgy bérlőtárs volt.
Ugyanúgy felelős a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése tekintetében. A rendelet
szerinti tilalom, az önhibájukon kívül történő megszűnés esetén beálló tízéves tilalom
mindkettejükre vonatkozik. A Varga István Képviselő úr által elmondott méltányosságra utaló
eszmefuttatással teljes mértékben egyet tud érteni, de ettől függetlenül megállapítja, hogy a lakás
átadására vonatkozó kötelezettségüknek a jogviszony megszűnésekor nem tettek eleget, ezáltal a
lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 8. § (2) bekezdés
d) pontja alapján részükre 10 évig lakás nem adható bérbe.
Varga István: Mi van akkor, ha mindenki egyetért azzal, hogy adják bérbe a bérlőnek a lakást? Mi
a megoldás ebben az esetben?
Dr. Szabó Krisztián: A megoldás erre a helyzetre a rendeletmódosítás.
Varga István: Úgy gondolja, hogy néhány esetben vannak olyan élethelyzetek, amire nem lehet
rendeletet ráhúzni.
Elnök: Ellentétes döntéseket nem lehet hozni. A rendelet nem enged meg méltányosságot.
Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy 3 héttel ezelőtt a Képviselő-testület tárgyalta a rendelet ezirányú
módosítására vonatkozó javaslatot, és akkor az elutasításra került.
Radványi Gábor: Megerősíti a Jegyző úr által elmondottakat. 4 hónapja folyamatosan ez a téma.
Varga István is nemmel szavazott a rendelet módosítására. A megoldás egyedül a rendelet
módosítása, hogy méltányossági alapon a 10 év tilalmi időből valahogy ki lehessen bújni.
Véleménye szerint erről nem érdemes már vitát nyitni.
Elnök: Kérdezi a Bizottságot, van-e ezzel a ponttal kapcsolatban további kérdésük vagy
észrevételük? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az
előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem
fogadja el az „Önkormányzati lakást igénylők kérelmei" tárgyú 349. előterjesztés 8. melléklete
szerinti határozattervezetet [221/2018. (VI. 19.)].

15. napirendi pont:
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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Elnök: Kér dezi a Bizottság tagjait, van-e valaki nek ké rdése, észr evétele az előte rjesztés 1.
pontjában sze replő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
222/2018. (VI.19.) HB határozat
Hegedűs Ferenc és Danó Árpádné lakáscsere iránti kérelméről

(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján hozzájárul Hegedűs
Ferenc Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1101 Budapest,
Doba u. 2. 1/36. szám alatti kettő szoba, 65 m 2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó
határozatlan idejű bérleti jogának és a Danó Árpádné született Lázár Viola tulajdonában álló, Fajsz
belterület 392 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 6352 Fajsz, Vörösmarty u. 8. szám
alatt található „kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlan tulajdonjogának 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 1101 Budapest, Doba
u. 2. 1/36. szám alatti kettő szoba, 65 m 2 a lapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Danó Árpádné született Lázár Viola számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 2.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.

223/2018. (VI. 19.) HB határozat
Balla Andrea és Beri Imréné lakáscsere iránti kérelméről
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján hozzájárul Balla
Andrea született Beri Andrea Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában
álló, 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 16. épület fszt. 1. szám alatti egy és fél szoba, 52 m 2
alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti jogának és a Beri Imréné
született Kovács Erzsébet tulajdonában álló, Budapest belterület 33029 /1/ A/8 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben az 1078 Budapest, Cserhát u. 5. 1/6. szám alatt található lakás
megnevezésű ingatlan - és a társasház alapító okirata szerint hozzá tartozó mellékhelyiségek tulajdonjogának 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 1101 Budapest,
Hungária krt. 1-3. 16. épület fszt. 1. szám alatti egy és fél szoba, 52 mz alapterületű, összkomfortos
lakást a jelenlegi állapotában Beri Imréné született Kovács Erzsébet számára határozott időre,
2023. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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16. napirendi pont:
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 1.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
224/ 2018. (VI. 19.) HB határozat
Kökény Károly és Kökény Károlyné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó
részletfizetési kérelméről
(8 igen, egyhangú szavazattal - 1 képviselő elkésett a szavazással)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Kökény Károlynak és
Kökény Károlyné született Bodi Máriának az 1105 Budapest, Kápolna u. 9. 4/ 26. szám alatti
önkormányzati lakáson fennálló távhődíjhátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 2.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
225/ 2018. (VI. 19.) HB határozat
Erdélyi Péter önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési
kérelméről

(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32 / 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Erdélyi Péternek az 1102
Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51 / B 4/ 3. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló
lakbér- és távhődíjhátralékára 36 havi részletfizetést engedélyez.
Határidő:
2018. július 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

17. napirendi pont:
Az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2018. évi támogatására kiírt pályázat
elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Radványi Gábor: Az erdei táborok és nyári táborok finanszírozásában idén a korábbi gyakorlattal
ellentétben megengedték, hogy az intézmények a balatonlellei táborra is pályázhassanak. Ezt a
tábort az Önkormányzat támogatja, így a pályázók a támogatást kétszer vennék igénybe. Gál Judit
vetette fel a kérdést a frakcióülésen, ott megbeszélték, és igazságtalannak tartják ezt a helyzetet.
Sok olyan iskola nem jelentkezett a pályázatra és nem kért támogatást azért, mert a korábbi évek
gyakorlatát vette figyelembe. Mivel engedélyezték a balatonlellei tábort, erre keretet kell
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biztosítani. Azt javasolja, hogy a balatonlellei táborra pályázók - konkrétan a Kőbányai Kada
Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szent László Általános Iskola - részére a megítélt összeg
10%-át biztosítsák, a maradék 90%-ot pedig osszák szét arányosan a többi pályázó között, akik
nem a balatonlellei táborra pályáztak.
Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 1. pontjának a) bekezdésében az
,,5 926 OOO Ft" szövegrész helyébe a „5 911 OOO Ft" szöveg lép, továbbá a h) bekezdés ha)
alpontjában a „37 OOO Ft" szövegrész helyébe a ,,43 OOO Ft" szöveg lép, a h) bekezdés hh)
alpontjában a „37 OOO Ft" szövegrész helyébe a „46 OOO Ft" szöveg lép.
{Tételesen felsorolja a módosított határozat 1. mellékletének adatait, melyik pályázó mennyi
támogatást kap.)
Indokolás: Túlzó mértékűnek tartja a támogatás nagyságát.

(327 /1. módosító javaslat)
Gál Judit: A korábbi években mindig úgy jelent meg a pályázati kiírás, hogy a balatonlellei tábornál
csak a június 15-e előtti, illetve az augusztus 31-e utáni időszakot támogatták, amikor
Balatonlellén erdei iskolát szerveznek az általános iskolák. Úgy gondolja, hogy ez jó gyakorlat volt.
A nyári táborok időszakában a kőbányai gyerekek 29 500 Ft-ért vesznek igénybe 10 napot,
aminek a piaci ára legalább 70 OOO Ft lenne. Az Önkormányzat ott már egy jelentős támogatást
nyújt a nyári táborozáshoz. Az ő intézményük az elmúlt év kiírásait vette alapul, ezért a nyári
táborra nem is pályáztak. Akik észrevették, hogy ebben a pályázati kiírásban semmi ilyen jellegű
megszorítás nem szerepel külön feltételként, azok jól jártak, és benyújtották a pályázatot.
Igazságtalannak tartaná, hogy két olyan nyári balatonlellei tábort támogassanak 1100 OOO Ft
nagyságrendben - ami egyhatoda a teljes 6 OOO OOO Ft-os keretnek-, ami már az Önkormányzat
által támogatott. A nyári táborok között a fizetendő díjak miatt nagy különbség van, de egyetlen
olyan táborral rendelkeznek, amit az Önkormányzat támogat. Úgy gondolja, hogy kétszeres
támogatást nyújtanának ennek a tábornak, és a többi a háttérbe szorulna.
Javasolja, hogy a pályázati kiírásnál térjenek vissza a régi hagyományhoz, amely magában foglalta
azt, hogy a balatonlellei tábort erdei iskolaként június 15-e előtt és augusztus 31-e után
támogassák.

Elnök: Egyetért Gál Judittal, szerinte is térjenek vissza a régi gyakorlathoz. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 327. számú
előterjesztés elfogadásáról, a 327 /1. módosító javaslat figyelembevételével.

226/2018. (VI. 19.) HB határozat
az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2018. évi támogatására kiírt pályázat
elbírálásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2018. évi
támogatására kiírt pályázat keretében támogatást nyújt
a) az erdei iskolákra és az iskolai nyári táborokra a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére
5 911 OOO Ft összegben az 1. melléklet szerint, valamint
h) az óvodai táborokra az óvoda önkormányzati támogatása és az ellátottak pénzbeli juttatásai
kiemelt elői rányzatának megemelésével
ha) a Kőbányai Kékvirág Óvodának 43 OOO Ft összegben,
hh) a Kőbányai Kiskakas Óvodának 46 OOO Ft összegben
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.
(II. 23 .) önkormányzati rendelet 13. melléklet 19. sora terhére.
2. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás
végrehajtására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges
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intézkedések megtételére, valamint a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal a támogatási
megkötésé r e.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

1.

1.

melléklet a 226/2018. (VI. 19.) HB határozathoz

A

B

e

D

Intézmény neve

Tábor jellege

Helyszín

Időpont

2.

Kőbányai Bem József Általános Iskola

erdei iskola

Hortobágy

2018. 05. 28-06.
01.

3.

Kőbányai Bem József Általános Iskola

erdei iskola

Balatonakali

2018. 09. 10-14.

4.

Kőbányai Harmat Általános Iskola

erdei iskola

Kunbaracs

2018. 06. 04-08.

5.

Kőbányai Harmat Általános Iskola

erdei iskola

Cserhátszentiván

2018. 06. 03-07.

erdei iskola

Dunabogdány

2018. 06. 04-08.

erdei iskola

Tihany

2018. 06. 04-08.

erdei iskola

Kemence

2018. 06. 04-08.

erdei iskola

Kóspallag

2018. 06. 04-08.

6.

7.

8.

9.

Kőbányai Janikovszky Éva MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Kőbányai Janikovszky Éva MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Kőbányai Janikovszky Éva MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Kőbányai Janikovszky Éva MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

2018. 06. 04-08.

11.

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

erdei iskola

Kétbodony 3.a

2018. 06. 04-08.

12.

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

erdei iskola

Szilvásvárad

2018. 09. 03 -07.

13.

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

erdei iskola

KecskemétHetényegyháza

2018. 09. 03-07.

14.

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

erdei iskola

Szanda

2018. 09. 03-07.

erdei iskola

Szelidi-tó

erdei iskola

Győrújbarát

erdei iskola

Zalakaros

17.

Kőbányai Keresztury Dezső Általános

Iskola
Kőbányai Keresztury Dezső Általános

Iskola

88 OOO
289 OOO
77 OOO
152 OOO

101 OOO

Kétbodony 2.a

16.

(Ft)

99 OOO

erdei iskola

Kőbányai Keresztury Dezső Általános

Támogatás

88 OOO

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

Iskola

E

84000

10.

15.

szerződés

2018. 05. 28-06.
01.
2018. 05. 28-06.
01.
2018. 05. 28-06.
01.

18.

Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola

erdei iskola

Balatonlelle

2018. 06. 04-08.

19.

Kőbányai Széchenyi István MagyarNémet Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

erdei iskola

Ausztria, Aspach

2018. 05. 27-06.
02 .

20.

Kőbányai Szent László Általános Iskola

erdei iskola

Kétbodony 2.z

2018. 06. 04-08.

21.

Kőbányai Szent László Általános Iskola

erdei iskola

Horpács 6. z

2018. 05. 28-06.
01.

77 OOO
91 OOO
163 OOO
167 OOO
199 OOO
116 OOO
350 OOO
498 OOO
560 OOO
152 OOO

88 OOO
88 OOO
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22.

Kőbányai Szent László Általános Iskola

erdei iskola

Eger 6.t

2018. 05. 28-06.
01.

23.

Kőbányai Szent László Általános Iskola

erdei iskola

Szilvásvárad 3.t

2018. 05. 22-26.

24.

Kőbányai Szent László Általános Iskola

erdei iskola

Szilvásvárad 4.t

2018. 05. 22-26.

25.

Kőbányai Szent László Általános Iskola

erdei iskola

Kétbodony 3.z

erdei iskola

Parádfürdő

erdei iskola

Mindszentkálla

erdei iskola

Mezőkövesd

26.
27.
28.

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános

Iskola
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános

Iskola
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános

Iskola

2018. 05. 28-06.
01.
2018. 05. 28-06.
01.
2018. 05. 28-06.
01.
2018. 05. 28-06.
01.

29.

Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyári tábor

Budapest

2018. 06. 25-29.

30.

Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyári tábor

Budapest

2018. 07. 02-06.

31.

Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyári tábor

Budapest

2018. 07. 30-08.
03.

32.

Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyári tábor

Budapest

2018. 08. 06-10.

33.

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

nyári tábor

Balatonlelle

2018. 07. 06-13.

nyári tábor

Enying

2018. 06. 30-07.
05.

34.

Kőbányai Keresztury Dezső Általános

Iskola

35.

Kőbányai Szent László Általános Iskola

nyári tábor

Balatonlelle

2018. 07.14-21.

36.

Kroó György Zene- és Képzőművészeti
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola

nyári tábor

Seregélyes

2018. 07. 15-22.

38.

Kőbányai Bem József Általános Iskola

Mecsek-hegység

2018. 06. 23-29.

40.

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

Őrség

2018. 07. 17-26.

41.

Összesen

nyári
vándortábor
nyári
vándortábor

90 OOO
94000
97 OOO
101 OOO
90 OOO
141 OOO
282 OOO
37 OOO
37 OOO
37 OOO
37 OOO
57 OOO
302 OOO
69 OOO
145 OOO
153 OOO
615 OOO

5 911 OOO

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
zárt ülésen tárgyalja a 18. napirendi pontot.

18. 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.
ZÁRT ÜLÉS
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.15 órakor bezárja.

K. m. f.

'=~k't
Dr. Mátrai Gábor
bizottsági elnök

dr. Fejér Tibor
bizottsági tag

23

A jegyzőkönyv mellékletei

előterjesztések

(elektronikus adathordozón)

./

meghívó,

./

jelenléti ív

./

ülésről

o

határozatok melléklete

o

írásban benyújtott módosító javaslat

o

jegyző

o

interpelláció

o

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

o

felszólalási jegy

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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BUDAPEST FővÁROS

X. KERÜLET KőBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

2018. június 19-én 8.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről.
Bizottsági tagok:

Aláírás:

Dr. Mátrai Gábor
Bányai Tibor Péter
Dr. Fejér Tibor
Gál Judit
Mácsik András
Varga István
Almádi Krisztina
Baloghné Stadler Irén
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Vermes Zoltán

Tanácskozási joggal:
Dr. Szabó Krisztián
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Károly
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Radványi Gábor
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Dr. Szüts Korinna
Ehrenberger Krisztina
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Meghívottak: (aláírás):
Dr. Ács Viktória
Kálmánné Szabó Judit
Kárpáti Beatrix

BUDAPEST Főv ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

HUMÁNSZOLGÁLTAT ÁSI BIZOTTSÁG

Intézményi meghívottak ielenléti íve
2018. június 19-én, 8.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről.
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