
;~-~-~------- . 
j !;',in\. FÖVAROS X .. KERÜLET , 
1i K.~/ \~{;,~>.,Ji((} :":rrAI\lVZA'"r 

t,t.' l·:,~.cs~c·;e·i ;+ff-./:J~,!!a 

~,"~~~~:~~-~''' BVjj;f~i[~F~~[~--·ü-s· . KERÜLET KőBÁNYAI öNKORMÁNYzAT 
>nn ,nn 'l fi KE' P ISELO" -TESTU .. LET·E·.,N~ EK . 
~~>J j ~; · ... ,l • ·• ", •• 

NÉ JÓLÉTI BIZOTTSÁGA 
~~--·-- ..-. ... ._ 

-~~fS8A/tt/~~~;-• j;(2J ... }E GYZŐKŐNYV 
Készült a Népjóléti Bizottság 2013. október 17-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. l 00.) 
megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 8°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 
Dr. Csicsa y Claudius Iván, Dr. Fejér Tibor, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai, 
Dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert a bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Tubák István, a bizottság nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor alpolgármester 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Horváthné dr. T ó th Enikő a Polgármesteri Kabinet részéről 
Ehrenberger Krisztina a Humán Iroda vezetője 

Meghívottak: 
Palotai Melinda a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részéről 

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

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

A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[260/2013. (X. 17.)]: 

l. Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A vállalkozó háziorvosokkal feladatellátási szerződés kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 



A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Úgy látja, hogy több esetben is a kérelmezőknek kevesebb pénz 
áll a rendelkezésükre, mint a felújítás költségének mértéke. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy nem volt kritérium az, hogy a teljes helyreállítási 
költséggel rendelkeznie kell a kérelmezőknek. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Érdeklődik, hogy mi történik abban az esetben, ha a kérelmező 
nem tudja helyreállítani a lakás állapotát a rendelkezésére álló összegből? Ebben az esetben a 
lakás felújítására fordított összeget visszakapja? 

Weeber Tibor: A kérelmezők előzetesen nyilatkoztak arról, hogy vállalják annak a 
kockázatát, hogy abban az esetben, ha nem tudják helyreállítani a lakás állapotát, akkor 
elesnek a felújításra fordított összegtől és nem kapják bérbe a lakást. 

Ebreuberger Krisztina: Beszámol arról, hogy a kérelmezők tisztában vannak a helyreállítási 
költség mértékével. Az előzetesen tett nyilatkozatuk tartalmazza, hogy ha nem tudják 
helyreállítani a lakás állapotát, és ebből kifolyólag nem kapják azt bérbe, akkor semmilyen 
kártérítési igénnyel nem élhetnek 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 650. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

261/2013. (X. 17.) NB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás utca 7. 8/40. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Állomás utca 7. 8/40. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Mahmoud Bernadett Brigitta sz.: C sanya Bernadett Brigitta számára helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. április 30-ig, 
továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási 
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, 
két évre szociális alapon bérbe adj a. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

262/2013. (X. 17.) NB határozat 

2013. november 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1102 Budapest, Állomás utca 15. 7/35. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 02 Budapest, 
Állomás utca 15. 7/35. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Fekete Katalin számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2014. április 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 



számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

263/2013. (X. 17.) NB határozat 

2013. november 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az ll 05 Budapest, Kápolna utca 5. 4/32. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Kápolna utca 5. 4/32. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Bacsa 
Ferenc és Bacsa Perenené sz.: Hajas Brigitta számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. április 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

264/2013. (X. 17.) NB határozat 

2013. november 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az ll 05 Budapest, Kápolna utca 13. 5/36. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Kápolna utca 13. 5/36. szám alatti három szoba, 64 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Bánhídi Brigitta és Fodor Gábor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. április 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

265/2013. (X. 17.) NB határozat 

2013. november 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az ll 05 Budapest, Kápolna utca 17. 1/11. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Kápolna utca 17. 1111. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Tarna 
Andrea számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, 
legfeljebb 2014. április 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött 



módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított 
új abb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 2013. november 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

266/2013. (X. 17.) NB határozat 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az ll 05 Budapest, Kápolna utca 23. 4/17. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Kápolna utca 23. 4/17. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Holomuczky Györgyi számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2014. április 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

267/2013. (X. 17.) NB határozat 

2013. november 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20. 4/48. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján áz 1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma Sándor út 18-20. 4/48. szám alatti kettő szoba, 58 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Csercsa László és Csercsa Lászlóné sz.: Kozák Irén számára 
helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. 
április 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a 
helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

268/2013. (X. 17.) NB határozat 

2013. november 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1108 Budapest, Lenfonó utca 2. 6/28. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Lenfonó utca 2. 6/28. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Buri 
József és Buri Józsefné sz.: Horváth Mária számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. április 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 



Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Mihalik András megérkezett az ülésterembe. 

2013. november 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 

2. napirendi pont: 
A vállalkozó háziorvosokkal feladatellátási szerződés kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Csóka Gabriella: Jelzi, hogy az előterjesztés első táblázatában elírás történt. Pirkó Zoltán 
Györgyné felmentési illetménye esetében a jogosultsági hónap nem 8, hanem 6 hónap. 

Elnök: Köszöni az észrevételt. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza 
meg döntését a 624. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) a "Vállalkozó 
háziorvosokkal feladatellátási szerződés kötéséről" szóló 624. számú előterjesztést támogatja 
[269/2013. (X. 17.)]. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság rendkívüli ülését 815 órakor bezárja. 

T örvényességi szempontból ellen jegyzem: 



A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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