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A&%:6lPEST FŐVÁROS x. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Népjóléti Bizottság 2014. április 17-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100.)
megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés kezdetének időpontja: 8° 0 óra

A jelenléti ív alapján jelen vannak:

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök,
Dr. Csicsay Claudius Iván, Dr. Fejér Tibor, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai,
Dr. Csóka Gabriella a bizottság nem képviselő tagja.
Távolmaradását

előre

Távoluraradás oka:

jelezte:

Tubák István, a bizottság nem képviselő tagja
Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagja

munkahelyi elfoglaltság··
munkahelyi elfoglaltsa.'g ·· . ·

,

.. · --
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Tanácskozási joggal jelen vannak:

Weeber Tibor
Dr. Egervári Éva
Horváthné dr. Tóth Enikő
Ehrenberger Krisztina

alpolgármester
a Jogi Csoport részéről
,o;wP
a Polgármesteri Kabinet rész~ről.
1
a Humán Iroda vezetője

l</1,!!/í 2/ }J/Jol~/1 ~

Meghívottak:
Kárpáti Beatrix

,

l
-

-
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a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság rendkívüli ülését.
Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva

vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban javaslata van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri a
Bizottság tagjait, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét
[97/2014. (IV. 17.)]:

l.

Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei
Weeber Tibor alpolgármester

Előterjesztő:

l. napirendi pont:
Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 256. számú előterjesztés
elfogadásáról.

98/2014. (IV. 17.) NB határozat
az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. II. ép. 1159. szám alatti lakás_bérbeadásáról
(4 igen szavazattal, l tartózkodással)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.
24.) önkormányzati rendelet 20. §(l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. II. ép.
1/59. szám alatti egy szoba, 58 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Horváth Gábor számára
helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014.
szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két
évre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2014. június 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

99/2014. (IV. 17.) NB határozat
az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. fszt. 4. szám alatti lakás_bérbeadásáról
(4 igen szavazattal, l tartózkodással)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép.
fszt. 4. szám alatti egy+fél szoba, 55 m2 alapterületű, komfortos lakást Petróczki Anita és Krasznai
Rajmund számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára,
legfeljebb 2014. szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött
módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb
határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2014. június 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

100/2014. (IV. 17.) NB határozat
az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. lll. szám alatti lakás bérbeadásáról
(4 igen szavazattal, l tartózkodással)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép.
1/1. szám alatti egy szoba, 58 m2 alapterületű, komfortos lakást Bodnár Gábor számára
helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014.
szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két
évre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2014.június 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
vezetője

a Kőbányai

Vagyonkezelő

Zrt. vezérigazgatója

10112014. (IV. 17.) NB határozat
az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. 114. szám alatti lakás bérbeadásáról
(4 igen szavazattal, l tartózkodással)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép.
1/4. szám alatti egy szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást Juhász Gabriella számára
helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014.
szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két
évre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2014. június 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
vezetője

a Kőbányai

Vagyonkezelő

Zrt. vezérigazgatója

102/2014. (IV. 17.) NB határozat
az 1105 Budapest, Vaspálya u. ll. fszt. l. szám alatti lakás_bérbeadásáról
(4 igen szavazattal, l tartózkodással)
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Vaspálya u. ll. fszt. l.
szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást Borbély Tibor számára helyreállítási
kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. szeptember 30-ig,
továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek
eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon
bérbe adja.
Határidő:
2014. június 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
vezetője

a Kőbányai

Vagyonkezelő

Zrt. vezérigazgatója

A jegyzőkönyv mellékletei

előterjesztések

../

meghívó,

../

jelenléti ív

../

ülésről

D

határozatok melléklete

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

(elektronikus adathordozón)

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele

BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG
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Bizottsági tagok:

Szabóné Gerzson Sarolta
Dr. Csicsay Claudius Iván
Dr. Fejér Tibor

-~--\1~~\~-~~->;~:----------------------------------

Mihalik András
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__ j,L~:-:S::: ...~--((--t~--~(_____________________________ _

Dr. Csóka Gabriella
Gagyi Róbert
Tubák István

Tanácskozási joggal: (aláírás)
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