
Kesziilt a Nepjoleti Bizottsag 2014. junius 17-en a Kobanyai Apraja FaivaBi:H:cs6de(f3udapesr.x:··: -·- ·. 
keriilet, (Jj hegyi setany 5-7.) til estcrmeben megtarto tt kihelyezeu Oli!§<IH~'" r , ; '\ r ;.',·. ' '"''""'' ' 

Az iili\s kczdeti\nek idiipontj a: 9'" 6ra . I<}~ g 4 J) G , -; j ~fix !v,,!,~,J ' 
A jelenleti iv alapjan jelen vannak: 
Szabone Gerzson Sarolta bizottsagi elnok, 
dr. Csicsay Claudius Ivan, Dr. Fejer Tibor, Mihalik Andras a bizottsag kepviselo tagjai, 
dr. Csoka Gabriella, Gagyi Robert, Tubak Istvan a bizottsag nem kepviselo tagjai. 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor 
Dr. Pap Sandor 

alpolgarmester 
alpolgarmester 
a Jogi Csoport reszerol 
a Polgarmesteri Kabinet reszerol 
a Human Iroda vezetoje 

Dr. Egervari Eva 
Horvathne dr. Toth Eniko 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Haintz Andrea a Budapest Fovaros Kormanyhivatala X. keriileti 

Nepegeszsegiigyi Intezet tiszti fOorvosa 
N emethne Lehoczki Klara 
Belko Judit 

Meghivottak: 
Karpati Beatrix 
Dr. Czaganyi Cecilia 
Istvanfi Klara 
Feher Richard 

a Barka Kobanyai Humanszolgaltato Kozpont vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. kepviseleteben 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport vezetoje 
a Human Iroda reszerol 
a Barka Kobanyai Humanszolgaltato Kozpont reszerol 
a Kobanyai Kabitoszeriigyi Forum koordinatora 

Az iilest vezeti: Szabone Gerzson Sarolta bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Nepjoleti Bizottsag iileset. Megallapitja, hogy a 
Bizottsag 6 fOvel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyzokonyvet Tasi Eva vezeti. Az iilesrol 
hangfelvetel kesziil. 

Tajekoztatja a Bizottsagot az elmult idoszak fontosabb esemenyeirol: 
- Majus 16-an az Emberbarat Alapitvany konferenciat szervezett az addiktologiai ellatassal 

kapcsolatban. 
Majus 20-an Nemethne Lehoczki Klara intezmenyvezeto asszony meghivasara ellatogattak a 
Maglodi uti Lelek-hazba, ahol tajekoztatast kaptak a Lelekpont mukodeserol. 
Majus 23-an a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. fennallasanak 10. evfordulojat kerti 
rendezveny kereteben iinnepeltek meg. 
Majus 25-en a Melytonal gyermeknapi rendezveny lebonyolitasara keriilt sor, amelyen 
bemutattak a gyerekek rajzait osszegyujto konyvet. 
Sor keriilt egy egyeztetesre a V aros Mindenkiert Egyesiilettel. 
Majus 29-en a KOSZI-ben tartotta meg rendezvenyet a KOCSONT Egyesiilet. 
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- Majus 30-an megtartotta soros tileset a k6banyai Id6siigyi Tanacs, amelyen szo esett a 
jov6beni tervekr61, az id6s olimpiarol, valamint a nyugdfjas iidtiles tapasztalatairol. 

- Junius 3-an igazgatoi ertekezletre kapott meghfvast Nemeth Laszlo intezmenyvezet6 urtol. 
Ezen az ertekezleten reszt vett Feher Richard, valamint Istvanfi Klara is a K6banyai 
Kabftoszeriigyi Forum kepviseleteben. 

- Majus 4-en id6sbarat rendezvenyt tartottak a KOSZI-ben az id6sklubok tagjainak reszere. 
- Junius 13-an a ved6n6k napjanak megiinneplesere keriilt sor a Polgarmesteri Hivatal 

hazassagkot6-termeben. 
- Tegnap keriilt sora Csepered6k Bolcs6de bejarasara. 

Keri, akinek a napirenddel kapcsolatban eszrevetele, javaslata van, jelezze. Amennyiben nines, 
keri a Bizottsag tagjait, hogy az SZMSZ 63. §-an foglaltak alapjan kezfelemelessel szavazzanak a 
napirend elfogadasarol. 

A Nepjoleti Bizottsag 6 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja el napirendjet 
[127/2014. (VI. 17.)]: 
1. A szocialis ellatasokrol szolo 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelet modosftasa 

El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyz6 

2. Tajekoztato a K6banyai Kabftoszeriigyi Forum 2013. evi es a. 2014. ev els6 felevi 
tevekenyseger61 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

3. Gyogyaszatisegedeszkoz-tamogatas iranti palyazatok elbiralasa 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

4. Apolasi tamogatas iranti palyazatok elbiralasa 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

5. Onkormanyzati lakast igenyl6k kerelmei 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

6. Onkormanyzati lakasok cserejere vonatkozo kerelmek 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

7. Ber16tarsi jogviszony letesitese iranti kerelem 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

8. Lakasberleti jogviszony kozos megegyezessel t0rten6 megsziintetese es uj lakasberleti 
jogviszony letesitese 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

9. Szolgalati lakas kijelOlese 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

10. Nepjoleti targyu fellebbezesek elbiralasa 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

1. napirendi pont: 
A szocialis ellatasokrol sz616 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelet modositasa 

EIOterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Tajekoztatasul elmondja, hogy a rendelet III. Fejezete az egyeb tamogatasok koze sorolja a 
tanevkezdesi tamogatast, amelynek az osszege meg nines meghatarozva. Erdekl6dik, hogy jol 
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ertelmezi-e azt, hogy azok a csaladok is reszesulhetnek ebben a tamogatasban, akik itt laknak, de 
a gyermekeik nem a kertiletbe jarnak iskolaba? 

Dr. Egervari Eva: Egyelore lakcfmhez van kotve a tamogatas. A kesobbiekben kertilnek 
meghatarozasra a tovabbi jogosultsagi feltetelek. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 348. 
szamu eloterjesztes tamogatasar61. 

A Nepj6leti Bizottsag 6 igen, egyhangu szavazattal a ,Szocialis ellatasokr61 sz616 39/2013. (XII. 
17.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61" sz616 348. szamu eloterjesztest tamogatja 
[128/2014. (VI. 17.)]. 

Dr. Csicsay Claudius !win megerkezett az iilesterembe. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 7 jove! hatarozatkepes. 

2. napirendi pont: 
Tajekoztato a Kobanyai Kabitoszeriigyi Forum 2013. evi es a 2014. ev elso felevi 

tevekenysegerol 
EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Tajekoztatasul elmondja, hogy kerte a Kobanyai Kabit6szertigyi Egyezteto Forum (a 
tovabbiakban: KEF) koordinatorat, hogy keszitsen egy beszamol6t a 2013. evi es a 2014. ev elso 
felevi tevekenysegtikrol, mivel az ut6bbi evek folyaman tObb valtozas is tOrtent. Keri Feher 
Richardot, roviden ismertesse a kobanyai KEF munkajat. 

Feher Richard: Bemutatkozast kovetoen tajekoztatasul elmondja, hogy 1996 6ta dolgozik 
kabit6szertigyi tertileten. Beszamol arr61, hogy a KEF 2006 6ta, onkormanyzati dontes alapjan 
miikodik. Az Onkormanyzat szakbizottsagakent kellene mukodnie, osszefognia es egyesitenie a 
szakmai szervezeteket, amelyek ezzel a temaval foglalkoznak ( civilek, hat6sagok, onkormanyzati 
szervezetek). Nagyon valtoz6 es mozgekony szervezetbe erkezett meg. Elmondja, hogy 2009-ben 
elfogadasra kertilt egy kertileti strategia, ami 20 15-ig hatalyos. Tiz olyan aktiv szervezetet talalt, 
akikkel egytitt lehet dolgozni. Elmondhat6, hogy integralt ellatas val6sul meg a kertiltben: 
prevenci6, kezelesellatas, rehabilitaci6, reszocializaci6. 2013-ban elfogadasra kertilt a legujabb 
nemzeti strategia, amely a KEF-et is erinti. Ezaltal a kertileti strategiat is ujra kell alkotni, amely 
sok munkaval fog jarni. Ehhez atfog6 helyzetertekelesre van sztikseg. A palyazati 
finanszirozasban is valtozas tOrtent, 2006 es 2010 kozott 2-2,5 milli6 forint tamogatast, mig most 
650 000 Ft tamogatast kap a KEF, amelyet csak koordinaci6ra fordithat. Beszamol arr61, hogy a 
munkacsoportokra nagyobb hangsulyt szeretne fektetni. A prevenci6s munkacsoport vezetoje 
Istvanfi Klara, a kezelesellatas munkacsoport vezetoje dr. Zolnai Julia, a kinalatcsokkentesi 
munkacsoport vezetoje K6s Judit. A tarsadalmi elnoki posztot Weeber Tibor es Szab6ne Gerzson 
Sarolta tOlti be, szakmai elnok az Emberbarat Alapitvany vezetoje, Bereczkine Lorant Agnes. 
Elmondja, hogy az anyag vegen levo tablazat lenyeges pontja az eloterjesztesnek, mivel 
elorevetiti a 20 14-es es a 20 15-os ev feladatait. A kesztilo kertileti strategiat harom korben is 
szeretnek megbeszelni annak erdekeben, hogy a hibakat kikuszoboljek. 

Nemethne Lehoczky Klara: Tajekoztatasul elmondja, hogy Istvanfi Klaraval atolvastak a 
beszamol6t es hianyerzettik volt, ezert keszitettek egy titemtervet a 2014. ev feladatair61. Nem 
latja az anyagban a belso kapcsolatokat, a koordinator feladatanak tartalmat a kapcsolattart6k 
listajat, a honlap megujitasat, valamint a ktilso kapcsolatokat. 
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Istvanfi Klara: V elemenye szerint a gyakorlati megval6sitassal meg van tennival6. Torekedni 
fog, hogy ezt a hatarid6k betartasaval megval6sitsa. 

Elnok: Nem egy ujonnan megalakul6 szervezetr61 van sz6. Ugy latja, hogy meg elmeleti sikon 
van a KEF munkaja. Szeretne latni egy statisztikat az addiktol6giai ellatottak szamar61, a KEF 
valamennyi resztvev6 szervezeter61 (Emberbarat Alapitvany, Barka K6banyai Humanszolgaltat6 
Kozpont). V elemenye szerint a teriileten dolgoz6 szakemberek j61 ellatjak a feladatokat, de a 
KEF meg botladozik. A honlapon meg a regi adatok szerepelnek. Ajov6ben kesziteni kellene egy 
faeebook oldalt, mivel ezen keresztiil lehet a legkonnyebben elerni a fiatalokat. Amennyiben 
nines tObb hozzasz6las, a napirendi pont targyahisat donteshozatal nelkiillezarja. 

A Nepj6leti Bizottsag a ,Kabanyai Kabit6szerugyi Forum 2013. evi es a 2014. ev elsa felevi 
tevekenysegeral" sz6l6 340. szamu elaterjesztest megtargyalta. 

3. napirendi pont: 
Gyogyaszatisegedeszkoz-tamogatas iranti palyazatok elbiralasa 

EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az els6 kerelemmel kapesolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 

Banvai Catoca Zoltan palvazatanak elbiralasa 

Szobeli modosito javaslat: 

Elnok: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. pontja az alabbiak szerint m6dosuljon: 
A Nepj6leti Bizottsag Banyai Catoea Zoltan reszere gyermeke szemlivegenek [(lencse)] (lenese + 
keret) elkeszitesehez tamogatast biztosit, amely a gy6gyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb [ 4 490Ft] 10 430Ft. 
Indokolas: a Bizottsag tamogassa a szemlivegkeret elkeszitesenek koltseget is, mert az nem nagy 
osszeg, ugyanakkor a esalad egy fore jut6 jovedelme nagyon alaesony. 

(341/1. modosito javaslat) 
Az eloterjeszto tamogatja a 341/1. modosito javaslatot. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 341. 
szamu el6terjesztesben szerepl6 hatarozattervezet 1. pontjanak elfogadasar61. 

129/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
gyogyaszati segedeszkoz tamogatasa iranti palyazat elbiralasar6l 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag Banyai Catoea Zoltan reszere gyermeke szemi.ivegenek (lenese + keret) 
elkeszitesehez tamogatast biztosit, amely a gy6gyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 10 430 Ft. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezet6je 

Dr. Szabo Krisztidn torvenyessegi eszrevetele: A Bizottsag nem szavazhatott volna kuldn az elsa 
pontr6l, ahhoz rn6dosit6 javaslattal, uj hatarozattervezettel kellett volna rnegallapitani a ddntest. 
Rajnoha Szilvia palvazatanak elbiralasa 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy arr61 a kislanyr61 van sz6, aki sulyos veseproblemaval 
ki.izdott. Sikeri.ilt muveset kapnia. Jelenleg magantanul6 a Harmat utea 88. szam alatti Altalanos 
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Iskolaban. A csalad rossz anyagi kortilmenyek kozott el. Mindenkeppen tamogatja a kerelmet, 
mivel a kislany olyan miiteten esett at, amelynek kovetkezteben az izomzata erosodese es 
verellatasa erdekeben sziiksege van a szobakerekpar rendszeres hasznalatara. A csalad 
ideiglenesen nem lakik a keriiletben, a nagymama lakasaban elnek, amelyet sajat erobol 
felujitottak. A vese transzplantacio nem orok eletre szolo megoldas, evek mulva meg kell 
ismetelni. Amennyiben nines hozzaszolas, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 
hatarozattervezet 2. pontjanak elfogadasarol. 

Dr. Egervari Eva: Jelzi, hogy ha a Bizottsag az egyes pontokra ktilon szeretne szavazni, akkor 
modosito javaslatot kell tenni. 

Elnok: Javasolja, hogy az egyes kerelmekrol ktilon targyaljanak, majd a vegen egyben 
szavazzanak az elbiralasukrol. 

Dr. Egervari Eva: Mivel a Bizottsag a hatarozattervezet 1. pontjanak elfogadasarol mar dontOtt, 
ezert az Elnok asszony javaslata alapjan a hatarozattervezet az alabbiak szerint modosul: 

, .. ./2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
gyogyaszati segedeszkoz tamogatasa iranti palyazatok elbiralasarol 
[1. A Nepjoleti Bizottsag Banyai Catoca Zoltan reszere gyermeke szemiivegenek (lencse) 
elkeszitesehez tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 4 490 Ft.] 
[2.] L A Nepjoleti Bizottsag Rajnoha Szilvia reszere gyermekenek szobakerekpar 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a szobakerekpar vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
39 600Ft. 
[3.] 2. A Bizottsag Csabane Prikkel Ilona reszere gyermekenek fogszabalyzo kesztilek 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 67 500 Ft. 
[4.] 1_ A Bizottsag Csuja Eva reszere vernyomasmero, vercukormero megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkozok vetelaranak 90%-a - vernyomasmero: 10 340 Ft, 
vercukormero: 7 190 Ft -, osszesen legfeljebb: 17 530 Ft. 
[5.] 4. A Bizottsag Soproni Zsuzsanna reszere fogpotlas elkeszitesehez tamogatast biztosit, amely 
a gyogyaszati segedeszkozok vetelaranak 90%-a, legfeljebb 126 000 Ft. 
[6.] 2: A Bizottsag Redei Denes Istvanne reszere kiskoru Redei Antonia szemiivegenek (lencse) 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 14 600 Ft. 
[7.] 6. A Bizottsag Redei Denes Istvanne reszere kiskoru Redei Vivien szemiiveg (lencse) 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 31 
590Ft. 
[8.] 7. A Bizottsag Rostas Gabor reszere elektromos moped megvasarlasahoz tamogatast biztosit, 
amely a gyogyaszati segedeszkoz 90%-a, legfeljebb 394 335 Ft. 
[9.] ~ A Bizottsag Csaplar Ildiko reszere gyermeke szemiivegenek (lencse) megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 36 180Ft. 
[10.] 2.,_ A Bizottsag megallapitja, hogy Szabo Ildiko Orsolya a korabban kifizetett szemiiveg 
(lencse) vasarlasahoz kerte a tamogatast, ezert a palyazata ervenytelen. 
[11.] lQ,_ A Bizottsag megallapitja, hogy Kovacs Lajos a korabban kifizetett miifogsor 
vasarlasahoz kerte a tamogatast, ezert a palyazata ervenytelen. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje" 
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Csabane Prikkel Ilona palyazatanak elbiralcisa 

Elnok: Hozzasz6l<is nem erkezett. 

Csuja Eva palyazatanak elbiralasa 

Elnok: A palyaz6 ket gy6gyaszati segedeszkozt kert egy palyazati adatlapon. Ezt ugy ertelmezi, 
hogy ebben az evben mar nem palyazhat masik eszkozre. 

Dr. Fejer Tibor: Tajekoztatasul elmondja, hogy a vercukormerohoz a tesztcsik nem tamogatott, 
amelynek igen magas az erteke. Javasolja, hogy vegyek figyelembe, hogy ebben az evben marne 
nyujthasson be kerelmet tesztcsik tamogatasara. 

Elnok: Ebben az evben mar nem tud kerelmet benyujtani Csuja Eva. 

Soproni Zsuzsanna palyazatanak elbiralasa 

Dr. Fejer Tibor: Helyesnek tartja azt, ha valakinek apoltak a fogai, de a j6 ragast nem csak 
porcelanfogakkallehet biztositani. 

Elnok: A kerelmezonek csontritkulasa van, femerzekeny es gyomorpanaszai vannak. Ezen 
problemakb61 ad6d6an a kerelmezo orvosa javasolta a porcelanfogak elkesziteset. 

Redei Denes Istvanne palyazatanak elbira1asa 

Elnok: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 5. pontja az alabbiak szerint m6dosuljon: 
,5. A Bizottsag Redei Denes Istvanne reszere kiskoru Redei Antonia szemlivegenek [ (lencse)] 
(lencse + munkadij) megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a gy6gyaszati segedeszkoz 
vetelaranak 90%-a, legfeljebb [14 600Ft] 15 950Ft." 
Indokolas: a Bizottsag tamogassa a szemuvegkeret elkeszitesenek koltseget is, mert az nem nagy 
osszeg, ugyanakkor a csalad egy fOre jut6 jovedelme nagyon alacsony. 

(341/2. modosito javaslat) 
Az eloterjeszto tamogatja a 341/2. modosito javaslatot. 

Redei Denes Istvanne palyazatanak elbiralasa 

Elnok: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 6. pontja az alabbiak szerint m6dosuljon: 
,6. A Bizottsag Redei Denes Istvanne reszere kiskoru Redei Vivien szemuveg [(lencse)] (lencse 
+ munkadij) megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a szemuveglencse vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb [31 590 Ft] 32 940 Ft." 
Indokolas: a Bizottsag tamogassa a szemuvegkeret elkeszitesenek koltseget is, mert az nem nagy 
osszeg, ugyanakkor a csalad egy fOre jut6 jovedelme nagyon alacsony. 

(341/3. modosito javaslat) 
Az eloterjesztO tamogatja a 341/3. modosito javaslatot. 

Rostas Gabor palyazatanak elbiralasa 

Dr. Egervari Eva: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 7. pontja az alabbiak szerint m6dosuljon: 
,7. A Bizottsag Rostas Gabor reszere elektromos moped megvasarlasahoz tamogatast biztosit, 
amely a gy6gyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 394 335 Ft, amelyet az 
6nkormanyzat atutalassal fizet ki a forgalmaz6 reszere." 
Indokolas: a tamogatas kifizetesenek ezen m6djat a vegrehajtas erdekeben indokolt megjeleniteni 
a hatarozatban 

(341/4. modosito javaslat) 
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Az elOterjeszto tamogatja a 341/4. modosito javaslatot. 

Csaplar Ildik6 palyazatanak elbiralasa 

Elnok: Hozzaszol<is nem erkezett. 

Szabo Ildik6 Orsolya palyazatanak elbiralasa 

Elnok: Hozzaszolas nem erkezett. 

Kovacs Lajos palyazatanak elbiralasa 

Elnok: Hozzaszolas nem erkezett. 

Weeber Tibor: V elemenye szerint gondolkozni kellene a rendelet modositasan azokra az 
esetekre, ha valamilyen gyors es specialis ok folytan, a kerelmez6 nem tud elore kervenyt 
benyujtani. 

Elnok: 16 otletnek tartja a rendelet modositasat, gondolkozni fognak rajta. Amennyiben nines 
Wbb hozzaszolas, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a hatarozattervezet elfogadasarol 341/2-
4. modosito javaslatok figyelembevetelevel. 

130/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
gyogyaszati segedeszkoz tamogatasa iranti palyazatok elbiralasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsag Rajnoha Szilvia reszere gyermekenek szobakerekpar megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a szobakerekpar vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
39 600Ft. 
2. A Bizottsag Csabane Prikkel Ilona reszere gyermekenek fogszabalyzo keszlilek 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 67 500 Ft. 
3. A Bizottsag Csuja Eva reszere vernyomasmer6, vercukormer6 megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkozok vetelaranak 90%-a - vernyomasmer6: 10 340 Ft, 
vercukormer6: 7 190 Ft -, osszesen legfeljebb: 17 530 Ft. 
4. A Bizottsag Soproni Zsuzsanna reszere fogpotlas elkeszitesehez tamogatast biztosit, amely a 
gyogyaszati segedeszkozok vetelaranak 90%-a, legfeljebb 126 000 Ft. 
5. A Bizottsag Redei Denes Istvanne reszere kiskoru Redei Antonia szemlivegenek (lencse + 
munkadij) megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 
90%-a, legfeljebb 15 950 Ft. 
6. A Bizottsag Redei Denes Istvanne reszere kiskoru Redei Vivien szemliveg (lencse + munkadij) 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a szemliveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
32 940Ft. 
7. A Bizottsag Rostas Gabor reszere elektromos moped megvasarlasahoz tamogatast biztosit, 
amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 394 335 Ft, amelyet az 
Onkormanyzat atutalassal fizet ki a forgalmazo reszere. 
8. A Bizottsag Csaplar Ildiko reszere gyermeke szemlivegenek (lencse) megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a szemliveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 36 180Ft. 
9. A Bizottsag megallapitja, hogy Szabo Ildiko Orsolya a korabban kifizetett szemliveg (lencse) 
vasarhisahoz kerte a tamogatast, ezert a palyazata ervenytelen. 
10. A Bizottsag megallapitja, hogy Kovacs Lajos a korabban kifizetett miifogsor vasarlasahoz 
kerte a tamogatast, ezert a palyazata ervenytelen. 
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Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 

4. napirendi pont: 
Apohisi himogahis ininti palyazatok elbiralasa 

EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Tajekoztatasul elmondja, hogy harom kerelem erkezett, amelyb61 kett6t tudnak tamogatni, a 
harmadik palyazat ervenytelen. Keri, hogy az elutasitott palyazatokr61 legyen egy nyilvantartas 
annak erdekeben, hogy a kes6bbiekben, ha erre van m6d, akkor 6ket is tamogatni tudjak. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 343. szamu 
el6terjesztes elfogadasar61. 

131/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az apolasi tamogatas iranti palyazatok elbiralasar61 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag Bauer Diana reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. julius 1-jet61 
12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 
120 000 Ft. 
2. A Bizottsag Menyhart Janos reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. julius 1-jet61 12 
h6napos id6tartamra havi 1 0 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 120 000 Ft. 
3. A Bizottsag megallapitja, hogy Kiss Oszkar Zoltan csaladjaban az egy fore jut6 havi nett6 
jovedelem meghaladja a jogszabalyban meghatarozott osszeget, ezert a palyazata ervenytelen. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 

5. napirendi pont: 
Onkormanyzati lakast igenylOk kerelmei 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. Javasolja, 
hogy az egyes kerelmeket ktilon-ktilon targyaljak. 

1. Az 1102 Budapest, Banya utca 3. (szt. 11-12. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Janega J6zsefne egy elvalt asszony, aki a KOKERT K6banyai Nonprofit Kft.-nel 
dolgozik. Ugyanazt a 1akast szeretne berelni, amelyet korabban is. Ugy tudja, hogy berleti 
szerz6dest csak azokkal tud kotni a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt., akik bemutatjak a reszletfizetesi 
megallapodast, de Janega J6zsefne meg nem rendelkezik ilyen megallapodassal. 

Belko Judit: Meg nem kotOtte meg a reszletfizetesi megallapodast, de a lakasberleti szerz6des 
feltetelekent szabjak ezt meg. 
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Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. 
szamu eloterjesztes 1. mellekleteben szereplo hatarozattervezet elfogadasar6l. 

132/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Banya utca 3. fszt. 11-12. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lalds celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Banya utca 3. fszt. 
11-12. szam alatti egy+fel szoba, 49 m2 alaptertiletii, komfortos lakast Janega J6zsefne sz.: 
Keninger Erzsebet Maria szamara hatarozott idore, 2014. december 31-ig szocialis alapon berbe 
adja azzal a feltetellel, hogy a lakbertartozasara reszletfizetesi megallapodast kat. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

2. Az 1106 Budapest, Magl6di utI 0/B III. lh. I/49. szam alatti lakds berbeadasa 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. szamu 
eloterjesztes 2. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

133/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Maglodi ut 10/B III. lh. 1/49. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1106 Budapest, Magl6di ut 10/B 
III. lh. 1/49. szam alatti egy+fel szoba, 49 m2 alaptertiletii, felkomfortos lakast Molnar Rita 
szamara hatarozott id6re, 2015. junius 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a K6banyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

3. Az II 03 Budapest, Alker utca I9. (szt. 5. szam alatti lakds berbeadasa 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. szamu 
eloterj esztes 3. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

134/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Alker utca 19. fszt. 5. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, Alker utca 19. fszt. 
5. szam alatti egy szoba, 27 m2 alaptertiletii, komfortos lakast Sipos Miklos Attilane sz.: Cseh 
Maria szamara hatarozott id6re, 2015. junius 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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4. Az 1103 Budapest, Ihasz utca 5. (szt. 11. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6his, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. szamu 
el6terjesztes 4. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

135/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Ihasz utca 5. fszt. 11. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolga16 helyisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, Ihasz utca 5. fszt. 
11. szam alatti egy szoba, 30 m2 alapteri.iletu, komfortos lakast Murzsa Timea szamara hatarozott 
id6re, 2015. junius 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s a1polgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

5. Az 1105 Budapest, Kapolna ter 3. {szt. 5. szam alatti lakas berbeadasa 

Weeber Tibor: Tajekoztatasul elmondja, hogy 1999-ben joger6s bir6sagi itelet szi.iletett a lakas 
kiiiriteser61. Ha ez most tOrtent volna, akkor Lukacs Szerena a lakasokr61 es a nem lakas celjara 
szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet alapjan mar nem kaphatna 
berlakast. 

Elnok: Mi az indok, hogy fel evre megis berbe adjuk a lakast? 

Ehrenberger Krisztina: Jelenleg Lukacs Szerenanak nines hatraleka, es bir6sagi eljaras sem 
folyik ellene. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. 
szamu el6terjesztes 5. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

136/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Kapolna ter 3. fszt. 5. szam alatti lakas berbeadasa iranti kerelemrol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolga16 helyisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, Kapolna ter 3. fszt. 
5. szam alatti kett6 szoba, 90m2 alapteriiletu, komfortos lakast Lukacs Szerena szamara hatarozott 
id6re, 2014. december 31-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

6. Az 1101 Budapest, Csilla utca 7/A 3/563. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. szamu 
el6terjesztes 6. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 
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137/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1101 Budapest, Csilla utca 7 I A 3/563. szam alatti lakas berbeadasa iranti kerelemrol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 

~ -....-------

A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1101 Budapest, Csilla utca 7/A 
3/563. szam alatti egy+fel szoba, 37m2 alapteruletu, felkomfortos lakast Kocsany Valeria szamara 
hatarozott id6re, 2015. junius 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

7. Az 1102 Budapest, Kolozswiri utca 29-31. 1/31. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy egy nagyon igyekv6 es nehez helyzetben lev6 csal<:idr61 
van sz6. Harom gyereket nevelnek. Koztiltik kett6 sulyosan beteg. Amennyiben nines 
hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. szamu el6terjesztes 7. 
mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

138/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvari utca 29-31. 1/31. szam alatti lakas berbeadasa iranti 
kerelemrol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Kolozsvari utca 29-
31. 1/31. szam alatti harom szoba, 73 m2 alaptertiletu, osszkomfortos lakast Kalman Katalin 
Krisztina szamara hatarozott id6re, 2014. december 31-ig szocialis alapon berbe adja, egyidejuleg 
a lakbertartozasa megfizetesere 36 havi reszletfizetest engedelyez. Egy reszlet elmulasztasa eseten 
a teljes tartozas egy osszegben esedekesse valik, amit a kesedelmi kamataval egytitt kell 
megfizetni, tovabba ez olyan szerz6desszegesnek min6stil, ami a lakasberleti szerz6des 
felmondasat eredmenyezi. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. julius 15. 
a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

8. Az 1106 Budapest, Gyakorl6 ut 10. 7131. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy Henter Ibolya egy k6banyai 6vodaban dolgoz6 kollegan6. 
Elettarsaval, valamint egy kiskoru gyermekevel elt a Gyakorl6 lit 10. 7/31. szam alatti lakasban. 
Az elettarsaval a kapcsolata megromlott, rendszeresse valt a csaladon beltili er6szak. A kerelmez6 
a kislanyaval atmenetileg a sztileihez kolt6zott. Henter Ibolya jelezte, hogy vallalni tudja egy 
onkormanyzati lakas felujitasat. Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza 
meg donteset a 334. szamu el6terjesztes 8. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet 
elfogadasar61. 

139/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Gyakorlo ut 10. 7/31. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1106 Budapest, Gyakorl6 ut 10. 

11 



-------------------------------------------------------·----------

7/31. szam alatti ketto szoba, 53 m2 alapteruletii, osszkomfortos lak<ist jelenlegi allapotaban 
Benter lbolya szamara hatarozott idore, 2015. junius 30-ig szoeialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

9. Az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor itt 40. 3/24. szam alatti lakas berbeadasa 

Szobeli m6dosit6 javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Ivan: Javasolja, hogy a hatarozattervezet az alabbiak szerint m6dosuljon: 
,A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Korosi Csoma 
Sandor lit 40. 3/24. szam alatti ketto szoba, 53 m2 alaptertiletii, osszkomfortos lakast jelenlegi 
allapotaban Fodor Janos szamara hatarozott idore, 2016. junius 30-ig, legfeljebb a Kobanyai 
Polgarmesteri Hivatalnal fennall6 koztisztviseloi jogviszonya megsziineseig, szoeialis alapon 
berbe adja azzal a feltetellel, hogy a lakasberleti szerzodes a lakas meguresedeset koveto 30 napon 
bel til kerul megkotesre." 

(334/1. m6dosit6 javaslat) 
Az elOterjeszto tamogatja a 334/1. m6dosit6 javaslatot. 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. szamu 
eloterjesztes 9. mellekleteben szereplo hatarozattervezet elfogadasar61 a 334/1. m6dosit6 javaslat 
figyelembevetelevel. 

140/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor ut 40. 3/24. szam alatti lakas berbeadasar61 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Korosi Csoma 
Sandor lit 40. 3/24. szam alatti ketto szoba, 53 m2 alaptertiletii, osszkomfortos lakast jelenlegi 
allapotaban Fodor Janos szamara hatarozott idore, 2016. junius 30-ig, legfeljebb a Kobanyai 
Polgarmesteri Hivatalnal fennall6 koztisztviseloi jogviszonya megsziineseig, szoeialis alapon 
berbe adja azzal a feltetellel, hogy a lakasberleti szerzodes a lakas meguresedeset koveto 30 napon 
beltil kerul megkotesre. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. julius 15. 
a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

10. Az 1107 Budapest, Bihari utca 17. 1/12/A szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 334. szamu 
eloterjesztes 10. mellekleteben szereplo hatarozattervezet elfogadasar61. 

141/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Bihari utca 17. 1/12/Aszam alatti lakas berbeadasar61 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lalds eeljara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapj an az 1107 Budapest, Bihari utea 17. 
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1112/A szam alatti egy szoba, 39m2 alaptertiletu, felkomfortos lakast Diczmann Brigitta Mariann 
szamara hatarozott id6re, 2014. december 31-ig, szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

6. napirendi pont: 
Onkormanyzati lakasok cserejere vonatkozo kerelmek 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 335. szamu 
el6terjesztes elfogadasar61. 

142/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
Petra Jozsef, Petra Jozsefne sz.: Simon Zsuzsanna es Ignath Beata Erzsebet lakascsere 
iranti kerelmerol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesi.ikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint 
hozzajarul, hogy Petra J6zsef es Petra J6zsefne sz.: Simon Zsuzsanna a Budapest F6varos X. 
kertilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1102 Budapest, Halom utca 40/A 1/2. szam 
alatti egy szoba, 77 m2 alaptertiletu, komfortos lakas berleti jogat Ignath Beata Erzsebet berl6nek 
a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1103 Budapest, 
K6rosi Csoma ut 40. 2/6. szam alatt talalhat6 egy+fel szoba, 47 m2 alapteri.iletu, osszkomfortos 
lakason fennall6 berleti jogara elcserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesi.ikre vonatkoz6 egyes 
szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Halom utca 40/ A 112. szam alatti egy szoba, 77 m2 alaptertiletu, komfortos lakast Ignath Beata 
Erzsebet szamara hatarozott id6re, 2015. november 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
3. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesi.ikre vonatkoz6 egyes 
szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1103 Budapest, 
K6rosi Csoma ut 40. 2/6. szam alatt talalhat6 egy+fel szoba, 47 m2 alapteri.iletu, osszkomfortos 
lakast Petra J6zsef es Petra J6zsefne sz.: Simon Zsuzsanna szamara hatarozatlan id6re szocialis 
alapon berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

143/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 

2014. julius 15. 
a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Buglyos Magdolna es Dani Janos Gyula lakascsere iranti kerelmerol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesi.ikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint 
hozzajarul, hogy Buglyos Magdolna a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 
tulajdonaban all6, 1103 Budapest, Alker utca 3. fszt. 8. szam alatti egy szoba, 27m2 alaptertiletu, 
komfort nelki.ili lakas berleti jogat Dani Janos Gyula berl6nek a Budapest F6varos VII. kertilet 
Erzsebetvaros Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1071 Budapest, Damjanich utca 35. 1. lh. fe. 2/B 
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szam alatt talalhat6 egy+fel szoba, 49 m2 alaptertiletu, komfortos lakason fennall6 berleti jogara 
elcserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre vonatkoz6 egyes 
szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1103 Budapest, 
Alker utca 3. fszt. 8. szam alatti egy szoba, 27m2 alaptertiletu, komfort nelktili lakast Dani Janos 
Gyula szamara hatarozatlan id6re szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

144/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
Kobelmiiller Laszlo es Pinter Attilane sz.: Adam Emese lakascsere iranti kerelmerol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint 
hozzajarul, hogy Kobelmtiller Laszlo a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 
tulajdonaban all6, 1102 Budapest, Liget utca 29. fszt. 5. szam alatti egy szoba, 3 5 m2 a1aptertiletu, 
komfortos lakas berleti jogat Pinter Attilane sz.: Adam Emese ber16nek a Budapest F6varos VII. 
kertilet Erzsebetvaros Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1071 Budapest, Dembinszky utca 38. 
3/37. szam alatt talalhat6 kett6 szoba, 65 m2 alaptertiletu, komfortos lakason fennall6 berleti 
jogara elcserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre vonatkoz6 egyes 
szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Liget utca 29. fszt. 5. szam alatti egy szoba, 35 m2 alaptertiletu, komfortos lakast Pinter Attilane 
sz.: Adam Emese szamara hatarozatlan id6re szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

7. napirendi pont: 
Berlotarsi jogviszony letesitese iranti kerelem 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Belko Judit: Tajekoztatasul elmondja, hogy Ablonczy Imre Tibornenak jelenleg is berl6tarsi 
jogviszonya all fenn a lakason Raj6 Andrassal2012 6ta. 

Dr. Egervari Eva: Elmondja, hogy ujabb berl6tarsi jogviszony letesitesehez sztikseg van a 
meglev6 berl6tars hozzajarulasara is. 

Dr. Czaganyi Cecilia: Beszamol arr61, hogy 2014. marcius 8-an Raj6 Andras elhunyt. 
Blincselekmeny gyanuja meruit fel. 

Weeber Tibor: Javasolja, hogy nezzenek utana a halal okanak. Amig nincsenek meg a sztikseges 
informaci6k, addig ne hozzon dontest a Bizottsag a kerelemr61. 
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Elnok: Javasolja, hogy a Bizottsag vegye le napirendjerol a ,Berlotarsi jogviszony letesitese 
iranti kerelemrol" sz616 339. szamu eloterjesztest. 

Az elffterjesztff visszavonja a , Berlotdrsi jogviszony letesitese irdnti kerelemrol" sz6!6 339. 
szdmu eloterjesztest. 

8. napirendi pont: 
Lakasberleti jogviszony kozos megegyezessel tOrteno megsztintetese es uj lakasberleti 

jogviszony letesitese 
EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 336. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

145/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Szlavy utca 39. fszt. 4. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangli szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre vonatkoz6 
egyes szabcilyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. torveny 23. § (3) bekezdese alapjan Hutira Gabomak 
az 1103 Budapest, Noszlopy utca 15-17/A fszt. 13. szam alatti lakasra vonatkoz6 lakasberleti 
jogviszonyat kozos megegyezessel megszunteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgcil6 helyisegekrol sz616 32/2012. (IX. 24.) 
onkormanyzati rende1et 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, Szlavy utca 39. fszt. 4. szam 
alatti egy szoba, 32 m2 alapterUletii, komfortos lakast Hutira Gabor szamara hatarozott idore, 2016. 
junius 30-ig szocicilis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy az 1103 Budapest, Noszlopy utca 
15-17 I A fszt. 13. szam alatti lakast jelenlegi allapotaban, a lakasberleti szerzodes megkoteset 
koveto 30 napon belUl a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakterUletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

146/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Mahita utca 14. fszt. 3. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre vonatkoz6 
egyes szabcilyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan Budai Etelkanak 
az 1103 Budapest, Alker utca 7. fszt. 8. szam alatti lakasra vonatkoz6 lakasberleti jogviszonyat 
kozos megegyezessel megszunteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgcil6 helyisegekrol sz616 32/2012. (IX. 24.) 
onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, Malata utca 14. fszt. 3. szam 
alatti egy szoba, 29m2 alapterUletii, komfortos lakast Budai Etelka szamara hatarozott idore, 2016. 
szeptember 30-ig szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy az 1103 Budapest, Alker utca 
7. fszt. 8. szam alatti szukseglakast jelenlegi allapotaban, a lakasberleti szerzodes megkoteset 
koveto 30 napon belUl a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakterUletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 
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147/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Banya utca 10. fszt. 3. szam alatti lakas berbeadasar61 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesi.ikre vonatkoz6 
egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan Rostas Gabornak 
az 1107 Budapest, Fokos utca 1. as. 3. szam alatti lakasra vonatkoz6 lakasberleti jogviszonyat 
kozos megegyezessel megszi.inteti. 

2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. (IX. 24.) 
onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Banya utca 10. fszt. 3. szam 
alatti egy szoba, 29 m

2 
alapteri.iletu, komfortos lakast Rostas Gabor szamara hatarozott idore, 

2014. december 31-ig szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy az 1107 Budapest, Fokos 
utca 1. as. 3. szam alatti lakast jelenlegi allapotaban, a lakasberleti szerzodes megkoteset koveto 
30 napon beli.il a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

148/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor ut 40. 2/28. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesi.ikre vonatkoz6 
egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapj an Vargane Somlai 
Vikt6ria 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor ut 40. 3/24. szam alatti lakasra vonatkoz6 
lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megszi.inteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. (IX. 24.) 
onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor lit 40. 
2/28. szam alatti kettoszobas, 71 m2 alapteri.iletu, osszkomfortos lakast jelenlegi allapotaban 
Vargane Somlai Vikt6ria es Varga Jeno szamara hatarozott idore, 2016. junius 30-ig, szocialis 
alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy Vargane Somlai Vikt6ria a lakasberleti szerzodes 
megkoteset koveto 30 napon beliil az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor ut 40. 3/24. szam 
alatti lakast jelenlegi allapotaban a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

9. napirendi pont: 
Szolgalati lakas kijelOlese 

EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 337. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Nepj6leti Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal a ,Szolgalati lakas kijelOleserol" sz616 337. 
szamu eloterjesztest tamogatja [149/2014. (VI. 17.)]. 
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10. napirendi pont: 
Nepjoleti targyu fellebbezesek elbiralasa 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

A Nepj6leti Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a "Nepj6leti targyu 
fellebbezesek elbiralasar6l" sz6!6 napirendi pontot zart ulesen targyalja. 

zART DLES 

Elnok: Megkoszoni a megjelentek munkajat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott 
napirendjet megtargyalta. A Bizottsag Uleset 1055 orakor bezarja. 
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Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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A jegyzokonyv mellekletei 

./ meghiv6, el6terjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

./ jelenleti iv 

./ Ulesr61 kesziilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o hatarozatok melleklete 

o irasban benyujtott m6dosit6 javaslat 

D jegyzo tOrvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

o titkos es nev szerinti szavazasr61 kesztilt jegyz6konyv 

o felsz6lalasi jegy 
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