
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

Eloterj esztes 
a Nepjoleti Bizottsag reszere 
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i~:; . .:__. szamu el6terjesztes 

a Nepjoleti Bizottsag hatarozatainak vegrehajtasarol sz616 tajekoztat6r61 

Tartalmi osszefoglal6 

A Budapest F6varos X. kerlilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testUletenek Nepj6leti 
Bizottsaga hataskoreben hozott donteseinek folyamatos nyomon kovetese erdekeben a 2011. 
evben es 2013. I. felevben hozott es meg folyamatban lev6, valamint a 2013. II. felevben 
hozott hatarozatok feli.ilvizsgalatar61 elkeszlilt a szakiroda jelentese. 

Az el6terjesztes 1. melleklete a vegrehajtott es tovabbi intezkedest nem igenyl6 donteseket, a 
2. melleklete pedig azokat a hatarozatokat tartalmazza, amelyek vegrehajtasa meg 
folyamatban van. 

Kerem a tisztelt Bizottsagot a tajekoztat6 megtargyalasara. 

Budapest, 2014. szeptember ,y' 
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1. melleklet az eloterjeszteshez 

I. VEGREHAJTOTT HATAROZATOK 

A Nepjoleti Bizottsag zart iilesen hozott 77/2013. (IV. 9.) NB hatarozataban dontott 
onkormanyzati lakasnak a lakas elotti fiiggOfolyoso egy reszevel torteno bovitesehez 
sziikseges hozzajaruhis megadasarol. 

Intezkedes: A lakas fiiggOfolyosoval torteno bovitese aninytalan anyagi raforditast 
igenyelt, ezert a kerelmezo elallt a szandekatol. 

213/2013. (VIII. 27) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Koer u. 54/A fszt. 1. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoh~ti Bizottsaga a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre 
vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Keresztes Imrenenek (sz.: Soos Gyorgyike) az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 3. 
szam alatti lakasra vonatkozo lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megsziinteti. 
2. A Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, Koer u. 54/A fszt. 1. 
szam alatti egy szoba, 34 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Keresztes Imrene (sz.: Soos 
Gyorgyike.) szamara hatarozott id6re, 2015. augusztus 31-ig, szocialis alapon berbe adja azzal 
a feltetellel, hogy az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17 I A fszt. 3. szam alatti lakast jelenlegi 
allapotaban, a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. altal az 1103 Budapest, Koer u. 54/ A fszt. 1. szam 
alatti lakas helyreallitasi munkalatainak befejezeset kovet6en atadja. 
Hatarid6: 2013. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A szerzodeskotes 2014. aprilis 28-an megtortent, a Noszlopy u. 15-17/A fszt. 
3. szam alatti lakas leadasa 2014. majus 12-en megtortent. 

252/2013. (X. 8.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 14/D 114. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre 
vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Zambo Gyula Jozsef es Zambo Rozalia sz.: Lakatos Rozalia 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-
17/B fszt. 3. szam alatti lakasra vonatkozo lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel 
megsziinteti. 

2. A Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1107 Budapest, Bihari u. 14/D 1/4. 
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szam alatti egyszobas, 33 m2 alapterfiletii, komfortos lakast Zambo Gyula Jozsef es Zambo 
Rozalia sz.: Lakatos Rozalia szamara hatarozott id6re, 2014. oktober 31-ig, szocialis alapon 
berbe adja azzal a feltetellel, hogy az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/B fszt. 3. szam alatti 
lakast jelenlegi allapotaban az 1107 Budapest, Bihari u. 14/D 1/4. szam alatti lakas 
helyreallitasi munkalatainak a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. altali befejezeset kovet6en atadjak. 
Hatarid6: 2013. november 15. 
F eladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegugyi Csoport 
vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A szerzodeskotes 2014. febrmir 24-en megtortent, a Noszlopy u. 15-17/B fszt. 
3. szam alatti lakas leadasa 2014. marcius 3-an megtortent. 

253/2013. (X. 8.) NB hatarozat 
az 1108 Budapest, Szentimrey u. 23/B 3/11. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre 
vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Domolki Csabanak az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 10. szam alatti lakasra 
vonatkozo lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megszunteti. 

2. A Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese a1apjan az 1108 Budapest, Szentimrey u. 23/B 
3/11. szam alatti kett6szobas, 49 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Domolki Csaba szamara 
hatarozott id6re, 2014. oktober 31-ig, szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy az 
1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 10. szam alatti lakast jelenlegi allapotaban az 1108 
Budapest, Szentimrey u. 23/B 3/11. szam alatti lakas helyreallitasi munkalatainak a K6banyai 
Vagyonkezel6 Zrt. altali befejezeset kovet6en atadja. 
Hatarid6: 2013. november 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakterfiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegugyi Csoport 
vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A szerzodeskotes 2014. februar 5-en, a birtokbaadas 2014. februar 7-en 
megtortent. A Noszlopy u. 15-17/A fszt. 10. szam alatti lakas leadasra keriilt 
2014. februar 25-en. 

254/2013. (X. 8.) NB hatarozat 
az 1101 Budapest, Vasko u. 5. I. lb. 113. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre 
vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Janczer Karolynak az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/C fszt. 6-7. szam alatti lakasra 
vonatkozo lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megszunteti. 
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2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolga16 helyisegekrol sz616 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1101 Budapest, Vasko u. 5. I. lh. 
1/3. szam alatti kettoszobas, 49 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Janczer Karoly szamara 
hatarozott idore, 2014. okt6ber 31-ig, szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy a 
heriot az uj lakas felujitasanak idotartamara, de legfeljebb 2014. januar 31-ig lakberfizetesi 
kotelezettseg nem terheli, valamint az uj Iakas felujitasat kovetoen az 1103 Budapest, 
Noszlopy u. 15-17 /C fszt. 6-7. szam alatti lakast jelenlegi allapotaban a Kobanyai 
Vagyonkezelo Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2013. november 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport 
vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A berlo a berlemenyt 2014. majus 22-en megvasarolta, a lakasallomanybol 
2014. Junius 9-en torlesre keriilt. 

256/2013. (X. 8.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Allomas u. 5. 9/41. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Gemesi J6zsefnek az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17 I A fszt. 15. szam alatti lakasra 
vonatkoz6 lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megsziinteti. 

2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem Iakas celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Allomas u. 5. 9/41. 
szam alatti egy+felszobas, 41 m2 alapteriiletii, osszkomfortos lakast Gemesi J6zsef szamara 
hatarozott idore, 2014. okt6ber 31-ig, szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy az 
1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 15. szam alatti lakastjelenlegi allapotaban az 1102 
Budapest, Allomas u. 5. 9/41. szam alatti lakas helyreallitasi munkalatainak a Kobanyai 
Vagyonkezelo Zrt. altali befejezeset kovetoen atadja. 
Hatarido: 2013. november 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport 
vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodeskotes 2014. februar 10-en, a birtokbaadas 2014. februar 12-en 
megtortent. A Noszlopy u. 15-17/A fszt. 15. szam alatti lakas leadasra keriilt 
2014. februar 5-en. 

266/2013. (X. 17.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Kapolna utca 23. 4/17. szam alatti lakas berbeadasarol 
(5 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 1105 Budapest, 
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Kapolna utca 23. 4/17. szam alatti egy szoba, 38 m2 alapteri.iletii, osszkomfortos lakast 
Holomuczky Gyorgyi szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott id6re, a helyreallitas 
id6tartamara, legfeljebb 2014. aprilis 30-ig, tovabba ha a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. altal 
ellen6rzott m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a miiszaki atvetel id6pontjat61 
szamitott ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2013. november 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegi.igyi 
Csoport vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A miiszaki atadas 2014. aprilis 28-an volt, a szerzodes 2014. majus 14-en 
megkotesre keriilt. 

280/2013. (XI. 12.) NB hatarozat 
az 1108 Budapest, Banyato utca 10. 5/23. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es he1yisegek berletere, va1amint az elidegenitesi.ikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Kralikne Fezer Hilda 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 8. szam alatti lakasra 
vonatkoz6 lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megszi.inteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1108 Budapest, Banyat6 utca 10. 
5/23. szam alatti kett6szobas, 50 m2 alapteri.iletii, osszkomfortos lakast Kralikne Fezer Hilda 
szamara hatarozott id6re, 2014. november 30-ig, szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, 
hogy az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17 I A fszt. 8. szam alatti lakast jelenlegi allapotaban az 
1108 Budapest, Banyat6 utca 10. 5/23. szam alatti lakas helyreallitasi munkalatainak a 
K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. altali befejezeset kovet6en atadja. 
Hatarid6: 2013. december 15. 
F eladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegi.igyi Csoport vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodeskotes 2014. februar 28-an megtortent. A Noszlopy u. 15-17/A 
fszt. 8. szam alatti lakas leadasra keriilt 2014. marcius 3-an. 

281/2013. (XI. 12.) NB hatarozat 
az 1104 Budapest, Ulloi ut 124/A 3/45. 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 alapjan 
T6th Szandra es Nemedi Sandor 1102 Budapest, Banya u. 7. fszt. 3. szam alatti lakasra 
vonatkoz6 lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megszi.inteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1104 Budapest, Ull6i ut 124/A 
3/45. szam alatti kett6szobas, 49 m2 alapteri.iletii, komfortos lakast T6th Szandra es Nemedi 
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Sandor szamara hatarozott idore, 2014. november 30-ig, szocia1is alapon berbe adja azzal a 
feltetellel, hogy az 1102 Budapest, Banya u. 7. fszt. 3. szam alatti lakast jelenlegi allapotaban 
az 1104 Budapest, Ulloi ut 124/A 3/45. szam a1atti lakas helyreallitasi munkalatainak 
befejezeset kovetoen, de legkesobb 2014. januar 31-eig a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. reszere 
atadjak. A helyreallitasi munkak idejere az 1104 Budapest, Ulloi ut 124/A 3/45. szam alatti 
berlemenyre lakberfizetesi kotelezettseg nem terheli a berloket. 
Hatarido: 2013. december 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteruletert felelos alpolgarmester 

es 

298/2013. (XI. 21.) NB hatarozat 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegtigyi Csoport vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

az 1104 Budapest, Ulloi lit 124/A szam alatti lakas berbeadasarol szolo 28112013. (XI. 
12.) NB hatarozat modositasarol 
(7 igen, egyhangli szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag az 1104 Budapest, Ulloi ut 124/A 3/45. szam alatti lakas berbeadasar61 
sz616 281/2013. (XI. 12.) NB hatarozata 1. es 2. pontjaban a "fszt. 3." szovegresz helyebe a 
"fszt. 2." szoveg lep. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

2013. december 15. 
a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A miiszaki atadas 2014. januar 30-an megtortent. A szerzodes 2014. februar 
12-en megkotesre keriilt. 

314/2013. (XII. 3.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor lit 40. 4/5. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangli szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag Szar6kne Deres Szilvianak az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor 
ut 40. 4/5. szam alatti ketto+fel szoba, 72 m2 alaptertiletu, osszkomfortos lakas berbevetelere 
iranyul6 kerelmet elutasitja. 
2. A Bizottsag felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t, hogy lakasigenyles benyujtasa eseten 
jelOljon ki Szar6kne Deres Szilvia reszere, egy ketto szobas, maximum 50 m2 alaptertiletu 
lakast. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2013. december 31. 
a human szakteruletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Az iigyfel ertesitese a bizottsag hatarozatarol megtortent. Ujabb lakasigeny 
beadasara nem keriilt sor. 
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319/2013. (XII. 3.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Holgy u. 22. fszt. 2. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Kallai Tibome 1103 Budapest, Vasgyar u. 12. fszt. 14. szam alatti lakasra vonatkoz6 
lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megszi.inteti. 

2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Holgy u. 22. fszt. 2. 
szam alatti egyszobas, 51 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Kallai Tibome sz.: Fazekas Erika 
Borbala szamara hatarozott id6re, 2015. december 31-ig, szocialis alapon berbe adja azzal a 
feltetellel, hogy az 1103 Budapest, Vasgyar u. 12. fszt. 14. szam alatti lakast jelenlegi 
allapotaban a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-nek atadja. Az 1102 Budapest, Holgy u. 22. fszt. 2. 
szam alatti lakast a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. 30 napon beliil rendeltetesszerii hasznalatra 
alkalmas allapotba hozza. 
Hatarid6: 2013. december 31. 
F eladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodeskotes 2014. junius 2-an, a birtokbaadas 2014. junius 5-en 
megtortent. A Vasgyar u. 12. fszt. 14. szam alatti lakas leadasra keriilt 2014. 
junius 26-an. 

4/2014. (1. 14.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Kapolna u. 17. 5/36. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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, 
Kapolna u. 17. 5/36 szam alatti harom szoba, 64 m alapteriiletii, osszkomfortos lakast Oroszi 
Be lane sz.: Samu Erzsebet es Csik6 Krisztofer szamara hatarozott id6re, 2015. januar 31-ig 
szocialis alapon berbe adja. 

Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. februar 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodeskotes 2014. februar 12-en megtortent. 

5/2014. (1. 14.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Gyomroi ut 88/B fszt. 2. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 1103 Budapest, 
Gyomr6i lit 88/B fszt. 2. szam alatti kett6 szoba, 61 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Eszterhai 
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Istvfume sz.: Cseh Eva Maria es Eszterhai Istvan szamara hatarozott id6re, 2015. januar 31-ig 
szocialis alapon berbe adja. 

Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. februar 15. 
a human szakteiiiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A kozjegyzoi szerzodeskotes 2014. febrmir 12-en megtortent. 

6/2014. (1. 14.) NB hahirozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1124. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 1107 Budapest, Bihari 
u. 8/C 11 24. szam alatti kett6 szoba, 57 m2 alapteliiletii, komfortos lakast Csampai Dezs6ne 
sz.: Olah Margit szamara hatarozott id6re, 2016. januar 31-ig szocialis alapon berbe adja. 

Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. februar 15. 
a human szakteliiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodeskotes 2014. februar 19-en megtortent. 

7/2014. (1. 14.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor ut 2-4. 3/26. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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, 
K6rosi Csoma Sandor ut 2-4. 3/26. szam alatti egy+fel szoba, 43 m2 alaptertiletii, 
osszkomfortos lakast Kortvelyesi Tiborne sz.: Am 6th Klara Maria szamara hatarozott id6re, 
2015. januar 31-ig szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy a hasznalatidij
tartozasara a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-vel reszletfizetesi megallapodast kot. 

Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. februar 15. 
a human szakteliiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodeskotes 2014. februar 26-an megtortent. Hasznalati dijtartozasat 
kiflzette. 
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8/2014. (1. 14.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, N oszlopy u. 15-17 I A fszt. 13. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6h~ti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, 
Noszlopy u. 15-17/A fszt. 13. szam alatti egy szoba, 27m2 alapteriiletii, felkomfortos lakast 
Hutira Gabor szamara hatarozott id6re, 2014. jlinius 30-ig szocialis alapon berbe adja. 

Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. februar 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodeskotes 2014. febrmir 26-an megtortent. A lakast 2014. augusztus 
1-jen leadta es atkOltozott a Szlavy utca 39. fszt. 4. szam ala. 

9/2014. (1. 14.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Tarna u. 4. fszt. 29. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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, Tama 
u. 4. fszt. 29. szam alatti egy szoba, 27 m2 alaptertiletii, komfortos lakast Kerekgyart6 
Sandome sz.: Hajdu Gizella szamara hatarozott id6re, 2015. januar 31-ig szocialis alapon 
berbe adja. 

Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. februar 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodeskotes 2014. februar 26-an megtortent. 

10/2014. (1. 14.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Anomas u. 15. 6/28. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 6 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, 
Allomas u. 15. 6/28. szam alatti kett6 szoba, 51 m2 alapteruletii, osszkomfortos lakast jelenlegi 
allapotaban Dorogine Gyori Hajnalka es Dorogi Attila szamara helyreallitasi kotelezettseggel 
hatarozott 30 napra, tovabba ha a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. altai ellen6rzott m6don a 
helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesznek, a miiszaki atvetel id6pontjat61 szamitott ujabb 
hatarozott id6re, egy evre szocialis alapon berbe adja. A helyreallitasi kotelezettseg kereteben a 
berl6knek a villanyvezetekekkel kapcsolatos munkalatokat kell elvegeznilik, es beszerezni az 
erintesvedelmi jegyz6konyvet. A helyreallitas idotartama alatt a berl6k a lakasba nem 
koltozhetnek be, ott eletvitelszeriien nem tart6zkodhatnak. 

Hatarid6: 2014. februar 15. 
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Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Human lroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: Miiszaki atadas 2014. marcius 17-en, a kozjegyzoi szerzodeskotes 2014. 
aprilis 18-an megtortent. 

1112014. (I. 14.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Maglodi ut 5. fszt. 7. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepjoleti Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekrol szolo 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2j bekezdese alapjan az 1106 Budapest, 
Maglodi lit 5. fszt. 7. szam alatti egy szoba, 21 m alapteriiletii, komfortos lakast Horvath 
Janos Laszlo szamara hatarozott idore, 2014. aprilis 30-ig szocialis alapon berbe adja. 

Hatarido: 2014. februar 15. 
Feladatkoreben erintett: 

es 

86/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 

a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgatoja 

az 1107 Budapest, Bihari utca 8/C 2/46. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangli szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesillae 
vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. t5rveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Horvath Janos Laszlo 1106 Budapest, Maglodi lit 5. fszt. 7. szam alatti lakasra vonatkozo 
lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megsziinteti. 
2. A Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekrol szolo 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1107 Budapest, Bihari utca 8/C 
2/46. szam alatti egy szoba, 24 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Horvath Janos Laszlo 
szamara hatarozott idore, 2015. aprilis 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. majus 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgirmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A szerzodeskotes megtortent, a berlo lakasberleti szerzodese a Maglodi ut 5. 
fszt. 7. szam alatti lakasra 2014. aprilis 30-an lejart. A Nepjoleti Bizottsag 
86/2014. (IV. 8.) hatarozataban a megsziintetessel egyidejiileg berbe adta a 
Bihari u. 8/C II. em. 46. szam alatti berlakast, melynek jogviszonyarol a 
lakasberleti szerzodes alairasat kovetoen a Kobanyai Csaladsegito 
Szolgalatnal a beriO lemondott. 
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12/2014. (1. 14.) NB hatarozat 
az 1101 Budapest, Hos u. 15/B fszt. 8. szam alatti lakas berbeadasar61 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag Dudas Csabanak az 1101 Budapest, Hos u. 15/B fszt. 8. szam alatti egy 
szoba, 27 m2 alapteriiletii, komfortos lakas berbevetelere iranyul6 kerelmet elutasitja. 

Hatarido: 2014. februar 15. 
Feladatkoreben erintett: 

es 

13/2014. (1. 14.) NB hatarozat 

a human szakterUletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

az 1105 Budapest, Bolgar u. 10. fszt. 5. szam alatti lakas berbeadasar61 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag Balog Attilanak az 1105 Budapest, Bolgar u. 10. fszt. 5. szam alatti egy 
szoba, 26m2 alapterUletii, komfortos lakas berbevetelere iranyul6 kerelmet elutasitja. 

Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. februar 15. 
a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: Az iigyfelek ertesitese a bizottsag donteserol megtortent. 

14/2014. (1. 14.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor ut 40. 4/10. szam alatti lakas berbeadasar61 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Magyar Sandor Csabane sz.: Huszar Erzsebet 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor lit 40. 
4111. szam alatti lakasra vonatkoz6 lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel 
megszlinteti. 
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. 4110. szam alatti kettoszobas, 53 m2 alapteriiletii, osszkomfortos lakast jelenlegi 
allapotaban Magyar Sandor Csabane sz.: Huszar Erzsebet es Veres Sandor szamara hatarozott 
idore, 2016. januar 31-ig, szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy Magyar Sandor 
Csabane sz.: Huszar Erzsebet a lakasberleti szerzodes megkoteset koveto 30 napon belUl az 
1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor lit 40. 4111. szam alatti lakast tisztan, kifestve, 
rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapotban a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2014. februar 15. 
F eladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodes 2014. februar 24-en megkotesre keriilt, a berlemenyt 2014. 
marcius 26-an kifestve atadta a berlo. 
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22/2014. (II. 11.) NB hatarozat 
a gyogyaszati segedeszkoz tamogatasaval kapcsolatos palyazati felhivasrol 
( 6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6Ieti Bizottsag a gy6gyaszati segedeszkozok tarnogatasar61 sz616 palyazati felhivast 
a hatarozat 1. melleklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 onkormanyzati rendelet hatalyba lepeset 
kovetoen a palyazatot a Kobanyai Onkormanyzat honlapjan es a Kobanyai Hirekben tegye 
kozze. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

es 

23/2014. (II. 11.) NB hatarozat 

azonnal 
a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 

az apolasi tamogatassal kapcsolatos palyazati felhivasrol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag az apolasi tamogatas igenyleserol sz616 palyazati felhivast a 
hatarozat 1. melleklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
6nkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 onkormanyzati rendelet hatalyba lepeset 
kovetoen a palyazatot a Kobanyai Onkormanyzat honlapjan es a Kobanyai Hirekben tegye 
kozze. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

es 

24/2014. (II. 11.) NB hatarozat 

azonnal 
a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 

a kobanyai idosek 2014. evi iidiiltetesere szolo palyazati felhivasrol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a kobanyai lakcimmel rendelkezo idosek reszere a Balatonalmadiban 
fekvo tidtiloben (Balatonalmadi, Szent Istvan setany 3.) es a Balatonlellen talalhat6 nyari 
tabor ban (Balatonlelle, (J sz6 u. 1-3.) lebonyolitand6 tid tiles palyazati felhivasat a hatarozat 1. 
melleklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
6nkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 rendelet hatalyba lepeset kovetoen a palyazati 
felhivast tegye kozze. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda Szocialis es Egeszsegtigyi 
Csoport vezetoje 
a Barka Kobanyai Humanszolgaltat6 Kozpont 
vezetoje 

Intezkedes: A palyazatok kiirasra keriiltek. 
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29/2014. (II. 11.) NB hatarozata 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/56. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6h~ti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1107 Budapest, Bihari 
u. 8/C 3/56. szam alatti egy szoba, 26m2 alapteriiletii, komfortos lakast Sallai Sandor szamara 
hatarozott idore, 2014. augusztus 31-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. marcius 15. 
F eladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelOs alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodeskotes 2014. majus 23-an megtortent. Felszolito level 2014. julius 
2-an kikiildesre keriilt az ujboli berbeadas miatt. 

30/2014. (II. 11.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Koer u. 42. fszt. 4-5. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 4 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal) 
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, Koer 
u. 42. fszt. 4-5. szam alatti ketto+fel szoba, 60 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Grenczel 
Matyas es Grenczelne Tot Annamaria szamara hatarozott idore, 2014. augusztus 31-ig 
szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy az udvaron levo lomot 2014. marcius 31-ig 
elszallitjak, es a lakashasznalati-dij hatralekot megfizetik. 
Hatarido: 2014. marcius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 17-en megkotesre keriilt, a lomtalanitas marcius 31-
en megtortent. Felszolito level 2014. julius 2-an kikiildesre keriilt az ujboli 
berbevetel miatt. 

31/2014. (II. 11.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Szlavy u. 39. fszt. 2. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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, 
Szlavy u. 39. fszt. 2. szam alatti egy szoba, 25 m2 alapteriiletii, komfortos lakas folOtt 
kialakitott 13 m2 tetoteret Tamasne Hideg Ildik6 es Tamas Gyorgy szamara hatarozatlan idore, 
szocialis alapon berbe adja. A lakas bovitesere tekintettel a lakasberleti szerzodest a Kobanyai 
Vagyonkezelo Zrt. m6dositja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 30-an megkotesre keriilt. 
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32/2014. (II. 11.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/34. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 6 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 1107 Budapest, Bihari u.8/C 
2/34. szam alatti ketto szoba, 56 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Daru Krisztina szamara 
hatarozott idore, 2015. februar 28-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. marcius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 16-an megkotesre keriilt. 

33/2014. (II. 11.) NB hatarozat 
az 110 Budapest, Malata u. 14. fszt. 8. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 1105 Budapest, 
Mahita u. 14. fszt. 8. szam alatti egy szoba, 30 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Ors6s 
Sandorne (sz.: B6di Julianna) es Piroska Ignac szamara hatarozott idore, 2015. februar 28-ig 
szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A 
fszt. 7. szam alatti lakast jelenlegi allapotaban, az 1105 Budapest, Malata u. 14. fszt. 8. szam 
alatti lakas helyreallitasi munkalatainak a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. altali befejezeset 
kovetoen atadjak. 
Hatarido: 2014. marcius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 28-an megkotesre keriilt. 

34/2014. (II. 11.) NB hatarozat 
Balogh Pal es Szabo Timea Erika lakascsere iranti kerelmerol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint 
hozzajarul, hogy Balogh Pal a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
tulajdonaban all6, 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 4. szam alatti egy szoba, 51m2 alapteriiletii, 
komfortos lakas berleti jogat Szabo Timea Erikanak a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1102 Budapest, Banya u. 3. fszt. 9. szam talalhat6 egy szoba, 
29 m2 alapteriiletii, komfortos lakas 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, 
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Banya u. 3. fszt. 9. szam alatti egy szoba, 29 m2 alaptertiletii, komfortos lakast Balogh Pal 
szamara hatarozott id6re, 2016. februar 29-ig szocialis alapon berbe adja. 
3. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesi.ikre vonatkoz6 egyes 
szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. t6rveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Liget u. 29. fszt. 4. szam alatti egy szoba, 51 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Szabo Timea 
Erika szamara hatarozott id6re, 2014. augusztus 31-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. marcius 15. 
F eladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport 
vezet6je 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A lakascsere szerzodes 2014. marcius 5-en megkotesre keriilt, a birtokbaadas 
2014. marcius 12-en megtortent. Szabo Erika Timeanak a felszolito levelet 
2014. julius 2-an elkiildtiik. 

35/2014. (II. 11.) NB hatarozat 
Koczak Tamas es Nagy Norbert Tibor lakascsere iranti kerelmerol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. t6rveny 29. §-aban foglaltak szerint 
hozzajarul, hogy Koczak Tamas a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
tulajdonaban all6, 1105 Budapest, Martinovics ter 4/A fszt. 2. szam alatti kett6 szobas, 74m2 

alaptertiletii, komfortos lakas berleti jogat Nagy Norbert Tibomak az 1108 Budapest, Madi u. 
198. 7/73. (hrsz.: 42414/287/A/43) szam alatt talalhat6 egy+ket fel szoba, 57 m alaptertiletii, 
osszkomfortos lakasa tulajdonjogara elcserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre vonatkoz6 egyes 
szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. t6rveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1105 Budapest, 
Martinovics ter 4/A fszt. 2. szam alatti kett6 szoba, 74m2 alapteriiletii, komfortos lakast a csere 
folytan Nagy Norbert Tibor es Nagy-T6th Komelia szamara hatarozatlan id6re, szocialis alapon 
berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. marcius 15. 
a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport 
vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. marcius 12-en megkotesre keriilt, a birtokbaadas 2014. 
marcius 14-en megtortent. 

43/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Kapolna u. 23. 5/20. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 6 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 1105 Budapest, 
Kapolna u. 23. 5/20. szam alatti egy es fel szoba, 45 m2 alaptertiletii, osszkomfortos lakast 
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Demeth Ferencne sz.: Lesko Katalin szamara hatarozott id6re, 2015. marcius 31-ig, szocialis 
alapon berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. aprilis 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. majus 16-an megkotesre keriilt. 

44/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Bolgar u. 10. fszt. 12-13. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 6 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 1105 Budapest, 
Bolgar u. 10. fszt. 12-13. szam alatti kett6 szoba, 41 m2 alapteriiletu, komfortos lakast ozv. 
Pal6cz J6zsefne sz.: Balazs Gizella es Sulyok Roland szamara hatarozott id6re, 2015. marcius 
31-ig, szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. aprilis 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. junius 25-en megkotesre keriilt. 

45/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Ihasz u. 5. 2/9. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 1103 Budapest, Ihasz 
u. 5. 2/9. szam alatti egy szoba, 29 m2 alaptertiletu, komfortos lakast T6thne Konkoly Anna 
szamara hatarozott id6re, 2015. marcius 31-ig, szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. aprilis 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. majus 5-en megkotesre keriilt. 

46/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Anomas u. 23. 9/45. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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, 
Allomas u. 23. 9/45. szam alatti harom szoba, 68m2 alapteriiletu, osszkomfortos lakast Varga 
Ferencne sz.: Hegyi Kamilla es Varga Ferenc szamara hatarozott id6re, 2014. okt6ber 31-ig 
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szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy a koziizemi-dijtartozasat a Halozat 
Alapitvany a szerz6deskotest kovet6 30 napon beliil megfizeti, vagy arra a berl6k 
reszletfizetesi megallapodast kotnek. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. aprilis 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 23-an megkotesre keriilt. 

47/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Halom u. 15. 1124. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Nepjoleti 
Bizottsaga a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 32/2012. (IX. 24.) 
onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, Halom u. 15. 1/24. szam 
alatti kett6 szoba, 36 m2 alapteriiletu, komfortos lakast Bartok Robert es Vago Zsuzsanna 
szamara hatarozott id6re, 2014. oktober 31-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. aprilis 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgcirrnester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 30-an megkotesre keriilt. 

48/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1118. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepjoleti Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1107 Budapest, Bihari 
u. 8/C 1/18. szam alatti egy szoba, 28 m2 alapteriiletu, komfortos lakast Kecskes Krisztina 
szamara hatarozott id6re, 2014. oktober 31-ig szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, 
hogy a koziizemi-dijtartozasat a Halozat Alapitvany a szerz6deskotest kovet6 30 napon beliil 
megfizeti, vagy arra a ber16 reszletfizetesi megallapodast kot. 
Hatarid6: 2014. aprilis 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 30-an megkotesre keriilt. 
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50/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/31. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 1107 Budapest, Bihari u.8/C 
1/31. szam alatti egy szoba, 28 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Zsigar Laszlo es V aradi 
Nikolett szamara hatarozott idore, 2015. marc ius 31-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. aprilis 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 14-en megkotesre keriilt. 

51/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1104 Budapest, Harmat u. 152. 8/32. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 1104 Budapest, Harmat u. 152. 
8/32. szam alatti egy es fel szoba, 35 m2 alaptertiletii, osszkomfortos lakast Franciscyne Staszel 
Gertrud szamara hatarozott idore, 2015. marc ius 31-ig szocialis alapon berbe adj a. 
Hatarid6: 2014. aprilis 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. majus 5-en megkotesre keriilt. 

52/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Szallas u. 32-34. III. ep. 1/5. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 1107 Budapest, 
Szallas u. 32-34. III. ep. 1/5. szam alatti egy szoba, 30 m2 alaptertiletii, komfortos lakast 
Hulina Belane sz.: Balogh Tiinde szamara hatarozott idore, 2015. marcius 31-ig szocialis 
alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy a koziizemi-dijtartozasat a Hal6zat Alapitvany a 
szerzodeskotest kovet6 30 napon beltil megfizeti, vagy arra a berl6 reszletfizetesi 
megallapodast kot. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. aprilis 15. 
a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 23-an megkotesre keriilt. 
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53/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Maglodi ut 25. fszt. 3. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 lit 25. fszt. 3. szam alatti ketto szoba, 75 m2 alaptertiletii, osszkomfortos lakast T6th 
Karoly es T6thne Bujak Maria szamara hatarozott idore, 2016. marcius 31-ig szocialis alapon 
berbe adja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. aprilis 15. 
a human szakterliletert felelos alpolgarmester 
a Human lroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. aprilis 14-en megkotesre keriilt. 

54/2014. (Ill. 11.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Bolgar u. 8. fszt. 8. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag Molnar Gyula Mikl6snak az 1105 Budapest, Bolgar u. 8. fszt. 8. szam 
alatti egy es fel szoba, 42 m2 alapteriiletii, komfortos lakas berbevetelere iranyul6 kerelmet 
elutasitja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. aprilis 15. 
a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A kerelmezo ertesitese a Bizottsag donteserol megtortent. 

55/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
Sore Imre es Sore Eszter Andrea berlotarsi jogviszony letesitese iranti kerelmerol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag Sore Eszter Andreanak az 1106 Budapest, Jaszberenyi ut. 13/B 1. em. 
9/ A szam alatti ketto szoba, 60 m2 alapteriiletii, komfortos onkormanyzati berlakasra berlotarsi 
jogviszony letesitesere iranyul6 kerelmet elutasitja. 
Hatarido: 2014. aprilis 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A kerelmezo ertesitese a Bizottsag donteserol megtortent. 
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56/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
Monoki Ferenc es Nagy Anna Maria berlotarsi jogviszony letesitese iranti kerelmerol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. t6rveny 4. §-a alapjan Monoki Ferenc 
ber16nek a lakason hatarozatlan id6re fennal16 lakasberleti jogviszonyara tekintettel Nagy Anna 
Maria szamara az 1105 Budapest, Kapolna u. 23. 7/30. szam alatti kett6 szoba, 51 m2 

alapteliiletii, osszkomfortos lakast ber16tarskent hatarozatlan id6re berbe adja. 
Hatarid6: 2014. aprilis 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes berlotarsi jogviszony letesitese miatt 2014. aprilis 28-an 
megkotesre keriilt. 

57/2014. (III. 11.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Halom u. 40. 2/14. szam alatti onkormanyzati tulajdonu lakas egy 
reszenek nem lakas celu hasznalatar61 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj61eti Bizottsag hozzajarul, hogy a Tiszta Hazak Kft. (cegjegyzekszam: 01-09-954896) 
a Tiszta Kertek Kft. (cegjegyzekszam: 01-09-977649) es a Tiszta Szinhazak Kft. 
(cegjegyzekszam: 01-09-977652) az 1102 Budapest, Halom u 40. 2/14. szam alatti kett6 
szoba, 111 m2 alapteliiletii, komfortos onkormanyzati lakast szekhelykent hasznalja azzal, 
hogy a hozzajarul6 nyilatkozat a lakasberleti szerz6des barmilyen okb61 t6rten6 megsziinese 
eseten hatalyat veszti. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a human szakteliiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: Az iigyfel ertesitese a bizottsagi dontesrol megtortent. 

79/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
az idosek 2014. evi iidiilteteserol sz616 palyazat elbiralasar61 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a Budapest F6varos X. keliilet K6banyai Onkormanyzat (a 
tovabbiakban: Onkormanyzat) Balatonalmadiban lev6 udul6jeben az 1. tumusban, 2014. 
majus 19. es 24. kozott az 1. mellekletben meghatarozott szemelyeknek biztosit udiilesi 
lehet6seget. 
2. A Nepj6leti Bizottsag az Onkormanyzat Balatonalmadiban lev6 udU16jeben a 2. tumusban, 
2014. szeptember 8. es 13. kozott a 2. mellekletben meghatarozott szemelyeknek biztosit 
udUlesi lehet6seget. 
3. A Nepj6leti Bizottsag az Onkormanyzat Balatonalmadiban lev6 udU16jeben a 3. tumusban, 
2014. szeptember 15. es 20. kozott a 3. mellekletben meghatarozott szemelyeknek biztosit 
udUlesi lehet6seget. 
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4. A Nepj6leti Bizottsag az Onkorrnanyzat Balatonalmadiban lev6 iidiil6jeben a 4. turnusban, 
2014. szeptember 22. es 27. kozott a 4. mellekletben meghatarozott szemelyeknek biztosit 
iidiilesi lehet6seget. 
5. A Nepj6leti Bizottsag az Onkorrnanyzat Balatonlellen lev6 Nyari Taboraban 2014. 
szeptember 1. es 6. kozott az 5. mellekletben meghatarozott szemelyeknek biztosft iidiilesi 
lehet6seget. 
6. A Nepj6leti Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy bfzza meg a Barka Kobanyai 
Humanszolgaltat6 Kozpontot az id6siidiiltetes Balatonalmadiban tartand6 els6 (2014. majus 19. 
es 24. kozotti), masodik (2014.szeptember 8. es 13. kozotti), harrnadik (2014. szeptember 15. es 
20. kozotti), negyedik (2014. szeptember 22. es 27. kozotti), valamint Balatonlellen tartand6 
(2014. szeptember 1. es 6. kozotti) turnusanak lebonyolftasaval. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Barka Humanszolgaltat6 Kozpont vezet6je 

lntezkedes: A palyazok ertesitese a Bizottsag donteserol megtortent. A Barka Kobanyai 
Humanszolgaltato Kozpont a turnusok lebonyolitasaban folyamatosan 
kozremiikodik. 

83/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
Nagy Jozsef gyogyaszatisegedeszkoz-tamogatas palyazatanak ervenytelenne 
nyilvanitasarol 
(5 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
A Nepj6leti Bizottsag megallapftja, hogy Nagy J6zsef csaladjaban az egy fore jut6 havi nett6 
jovedelem meghaladja a jogszabalyban meghatarozott osszeget, ezert a palyazata ervenytelen. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarrnester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport 
vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

lntezkedes: A palyazo a dontesrol szolo ertesitest atvette. 

84/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
apolasi tamogatas iranti palyazatok elbiralasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsaga Nemeth Tamas Laszlo reszere apolasi tamogatast allapft meg 2014. 
majus 1-jetol 12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege 
osszesen 
120 000 Ft. 
2. A Nepj6leti Bizottsag lgl6di Jen6ne reszere apolasi tamogatast allapft meg 2014. majus 1-
jetol 12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 
120 000 Ft. 
3. A Nepj6leti Bizottsag Csorna Ibolya reszere apolasi tamogatast allapft meg 2014. majus 1-
tol 12 h6napos id6tartamra havi 8 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 
96 000 Ft. 
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4. A Nepj6leti Bizottsag megallapitja, hogy Rostas Gabor csaladjaban az egy fOre jut6 havi 
nett6 jovedelem meghaladja a jogszabalyban meghatarozott osszeget, ezert a palyazata 
ervenytelen. 
5. A Nepj6leti Bizottsag Szendrei Olga reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. majus 1-
jetol 12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 
120 000 Ft. 
6. A Nepj6leti Bizottsag T6th Anna reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. majus 1-jetol 
12 h6napos idotartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 
120 000 Ft. 
7. A Nepj6leti Bizottsag Balogh Klara reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. majus 1-
jetol 12 h6napos id6tartamra havi 8 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 
96 000 Ft. 
8. A Nepj6leti Bizottsag Brassai Klara reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. majus 1-
jetol 12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 
120 000 Ft. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a human szakterliletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penzligyi Iroda vezet6je 

Intezkedes: A palyazok megkaptak a dontesrol szolo ertesitest, a tamogatasok kifizetese 
folyamatos. Szendrei Olga augusztusban elhunyt, igy a reszere folyositott 
tamogatas felfiiggesztesre keriilt. Rostas Gabor az ervenytelenne 
nyilvanitott palyazatrol szolo dontest megkapta. 

85/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Tarna utca 4. 3/92. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 
Takacs M6nika 1106 Budapest, Magl6di lit 5. fszt. 9. szam alatti lakasra vonatkoz6 
lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megszlinteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1106 Budapest, Tarna utca 4. 3/92. 
szam alatti egy szoba, 29m2 alapterliletu, komfortos lakast Takacs M6nika szamara hatarozott 
id6re, 2015. aprilis 30-ig szocialis alapon berbe adja, egyidejuleg a berl6 reszere a fennall6 
tartozasara 36 havi reszletfizetest engedelyez. Egy reszlet elmulasztasa eseten a teljes tartozas 
egy osszegben esedekesse valik, amit a kesedelmi kamataval egyi.itt kell megfizetni, tovabba 
ez olyan szerz6desszeges, ami a lakasberleti szerz6des felmondasat eredmenyezi. 
Hatarid6: 2014. majus 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakterliletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. majus 9-en megkotesre keriilt. 
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87/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Szallas utca 32-34. I. ep. 1/2. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 6 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 1107 Budapest, 
Szallas utca 32-34. I. ep. 1/2. szam a1atti egy+fel szoba, 39m2 alapteriiletii, fe1komfortos lakast 
Kecskes Andrasne sz.: Maka Maria szamara hatarozott id6re, 2016. aprilis 30-ig szocialis 
alapon berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. majus 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. majus 7-en megkotesre keriilt. 

88/2014. (IV. 8.) NB batarozat 
az 1101 Budapest, Pongracz ut 9. VII. ep. fszt. 240. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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, 
Pongracz ut 9. VII. ep. fszt. 240. szam alatti egy+fel szoba, 34 m2 alapteriiletii, felkomfortos 
lakast Heredi Anita sz.: Nagy Anita szamara hatarozott id6re, 2016. aprilis 30-ig szocialis 
alapon berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. majus 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. majus 12-en megkotesre keriilt. 

89/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Vasgyar utca 12. fszt. 23. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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, 
Vasgyar u. 12. fszt. 23. szam alatti egy szoba, 24 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Szitai 
Belane sz.: Burka Ildik6 szamara hatarozott id6re, 2015. aprilis 30-ig, szocialis alapon berbe 
adja azzal a feltetellel, hogy a lakbertartozasat a Hal6zat Alapitvany megfizeti, vagy arra a 
ber16 reszletfizetesi megallapodast kot. 
Hatarid6: 2014. majus15. 

Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A kozjegyzoi szerzodes 2014. majus 12-en megkotesre keriilt. Tartozasat 
rendezi. 
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90/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
az 1101 Budapest, Salgotarjani tit 47/C 11405. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6h5ti Bizottsag Zambo Istvannak az 1101 Budapest, Salg6tarjani ut 47/C 1/405. szam 
alatti egy+fel szoba, 38 m2 alapteriiletii, felkomfortos lakas berbevetelere iranyul6 kerelmet 
elutasitja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. majus 15. 
a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Az iigyfel ertesitese a Bizottsag donteserol megtortent. 

9112014. (IV. 8.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Fokos u. 1. as. 3. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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 1107 Budapest, Fokos 
u. 1. as. 3. szam alatti egy szoba, 36 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Rostas Gabor szamara 
hatarozott idore, 2014. szeptember 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
2. A Bizottsag felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot egy hasonl6 
meretii, de jobb komorfokozatu lakas kijelOlesere Rostas Gabor szamara. 
Hatarido: 2014. majus 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. jiinius 11-en megkotesre keriilt. 

92/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Gyakorlo u. 9. 8/50. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 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, 
Gyakorl6 u. 9. 8/50. szam alatti egy+fel szoba, 35 m2 alapteriiletii, osszkomfortos lakast 
Debreczeni Gabriella es Debreczeni Sandome sz.: Botar Zsuzsanna szamara hatarozott idore, 
2015. aprilis 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. majus 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 23-an megkotesre keriilt. 
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95/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
onkormanyzati lakason fennallo lakberhatralekra vonatkozo reszletfizetesi kerelemrol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepjoleti Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 25. § (1) bekezdese alapjan Szabo Peternek az 1102 
Budapest, Kolozsvari u. 29-31. 3/59. szam alatti onkormanyzati lakason fennallo 
lakberhatralekara vonatkozo reszletfizetesi kerelmet elutasitja. 
Hatarid6: 2014. majus 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteruletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: Az iigyfel ertesitese a Bizottsag donteserol megtortent. 

99/2014. (IV. 17.) NB hatarozat 
az 1108 Budapest, Maglodi ut 38. II. ep. fszt. 4. szam alatti lakas_berbeadasarol 
( 4 igen szavazattal, 1 tartozkodassal) 
A Nepjoleti Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 20. § (1) bekezdese alapjan az 1108 Budapest, 
Maglodi ut 38. II. ep. fszt. 4. szam alatti egy+fel szoba, 55 m2 alapteruletii, komfortos lakast 
Petroczki Anita es Krasznai Rajmund szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott id6re, 
a helyreallitas idotartamara, legfeljebb 2014. szeptember 30-ig, tovabba ha a Kobanyai 
Vagyonkezel6 Zrt. altal ellenorzott modon a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a 
miiszaki atvetel idopontjatol szamitott ujabb hatarozott idore, ket evre szocialis alapon berbe 
adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. junius 15. 
a human szakteri.iletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda Szocialis es Egeszsegi.igyi Csoport 
vezetoje 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A miiszaki atadas 2014. julius 17-en megtortent, a szerzodes 2014. julius 23-
an megkotesre keriilt. 

110/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
apolasi tamogatas iranti palyazatok elbiralasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsag Lakatos Laszlo reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. junius 1-
jetol 12 honapos idotartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 

120 000 Ft. 
2. A Nepjoleti Bizottsag Kiss Akos reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. junius 1-jetol 
12 honapos idotartamra havi 8 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 

96 000 Ft. 
3. A Nepjoleti Bizottsag Szi.icsi Laszlo reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. junius 1-
jetol 12 honapos idotartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 

120 000 Ft. 
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4. A Nepj6leti Bizottsag Romhanyine Kis Eva reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. 
junius 1-jet61 12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege 
osszesen 
120 000 Ft. 
5. A Nepj6leti Bizottsag Los6 Janosne reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. junius 1-
jet61 12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 
120 000 Ft. 
6. A Nepj6leti Bizottsag Horvath Gyorgy Sandor reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. 
junius 1-jet61 12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege 
osszesen 120 000 Ft. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: A palyazok ertesitese a bizottsagi dontesrol megtortent, a penziigyi kifizetes 
folyamatos. 

11112014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Maglodi ut 29. fszt. 2. 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 1106 Budapest, 
Magl6di lit 29. fszt. 2. szam alatti egy szoba, 33 m2 alaptertiletu, komfortos lakast Rohr Lajos 
Sandor szamara hatarozott id6re, 2016. majus 31-ig szocialis alapon berbe adja azzal a 
feltetellel, hogy a lakbertartozasat a Ha16zat Alapitvany megfizeti, vagy arra a berl6 
reszletfizetesi megcillapodast kot. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. junius 15. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. junius 16-an megkotesre keriilt. 

112/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Madi utca 3/B fszt. 2. 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 1105 Budapest, Madi 
utca 3/B fszt. 2. szam alatti egy+fel szoba, 54 m2 alapteriiletu, osszkomfortos lakast Ulrich 
Katalin szamara hatarozott id6re, 2014. november 30-ig szocialis alapon berbe adja, 
egyidejuleg a berl6 reszere a fennall6 tartozasara 36 havi reszletfizetest engedelyez. Egy 
reszlet elmulasztasa eseten a teljes tartozas egy osszegben esedekesse valik, amit a kesedelmi 
kamataval egyiitt kell megfizetni, tovabba ez olyan szerz6desszegesnek min6si.il, ami a 
lakasberleti szerz6des felmondasat eredmenyezi. 
Hatarid6: 2014. jlinius 15. 
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F eladatkoreben erintett: a hurmin szakteriiletert felelos alpolgannester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. junius 25-en megkotesre keriilt. 

114/2014. (V. 13.) NB habirozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 4/B 3/703. 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 1101 Budapest, Csilla 
u. 4/B 3/703. szam alatti egy+fel szoba, 36 m2 alapteriiletii, felkomfortos lakast Mohacsi 
Attilane sz.: Szaki Brigitta szamara hatarozott idore, 2016. majus 31-ig szocialis alapon berbe 
adja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: A szerzodes 2014. junius 23-an megkotesre keriilt. 

115/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor ut 40. 4/5. szam alatti lakas berbeadasa iranti 
kerelemrol 
( 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tart6zkodassal) 
A Nepj6leti Bizottsag Kraudy Viktor Belanak es Deres Szilvianak az 1102 Budapest, Korosi 
Csoma Sandor ut 40. 4/5. szam alatti ketto+fel szoba, 72m2 alaptertiletii, osszkomfortos lakas 
berbevetelere iranyul6 kerelmet elutasitja. 
Hatarido: 2014.junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

es 

116/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Alker utca 19. fszt. 19. szam alatti lakas berbeadasa iranti kerelemrol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag Gulyas Ferencnek es Okros Etelkanak az 1103 Budapest, Alker utca 19. 
fszt. 19. szam alatti egy szoba, 25 m2 alapteriiletii, komfortos lakas berbevetelere iranyul6 
kerelmet elutasitja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

es 

2014. junius 15. 
a human szakteriiletert felelos alpolgannester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 
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117/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Ulloi ut 124/B 3/38. szam alatti lakas berbeadasa iranti kerelemrol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag Laszlo Hajnalkanak az 1107 Budapest, Ull6i ut 124/B 3/38. szam alatti 
egy+fel szoba, 4 7 m2 alapteriiletii, komfortos lakas berbevetelere iranyul6 kerelmet elutasitja. 
Hatarid6: 2014. jtinius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Az iigyfelek ertesitese a bizottsag hatarozatairol megtortent. 

118/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Bihari utca 8/C mfszt. 11. 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 20. § (1) bekezdese alapjan az 1107 Budapest, 
Bihari utca 8/C mfszt. 11. szam alatti egy szoba, 28 m2 alaptertiletii, komfortos lakast Cibi 
Gyulane sz.: Sztojka Aranka Anik6 szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott id6re, a 
helyreallitas id6tartamara, legfeljebb 2014. november 30-ig, tovabba ha a K6banyai 
V agyonkezel6 Zrt. altai ellen6rzott m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a 
miiszaki atvetel id6pontjat61 szamitott ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe 
adja. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: A miiszaki atadas 2014. Junius 20-an megtortent, a kozjegyzoi szerzodes 
2014. julius 2-an megkotesre keriilt. 

124/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
Juhasz Otto Jozsefne es dr. Juhasz Eva berlOtarsi jogviszony letesitese iranti kerelmerol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Nepj6leti 
Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre vonatkoz6 egyes 
szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 4. §-a alapjan Juhasz Ott6 J6zsefne sz.: 
Borsiczky Eva Maria berl6nek a lakason hatarozatlan id6re fennall6 lakasberleti jogviszonyara 
tekintettel dr. Juhasz Eva szamara az 1101 Budapest, Salg6tarjani ut 63/A 2112. szam alatti 
kett6 szoba, 49 m2 alaptertiletii, felkomfortos lakast ber16tarskent hatarozatlan id6re szocialis 
alapon berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: Berlotarsi jogviszony Ietesitese miatt a szerzodeskotes 2014. junius 23-an 
megtortent. 
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125/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
Horvathne Balog Judit, Horvath Geza es Szabo Zsolt lakascsere iranti kerelmerol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre 
vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint 
hozzajarul, hogy Horvathne Balog Judit es Horvath Geza a Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo, 1102 Budapest, Allomas u. 19. 9/42. szam alatti 
ketto szoba, 51 m2 alaptertiletii, osszkomfortos lakas berleti jogat Szabo Zsolt berlonek a 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo, 1103 Budapest, 
Gyomroi ut 88/A 1/6. szam alatt talalhato ketto szoba, 70 m2 alaptertiletii, komfortos lakason 
fennallo berleti jogara elcserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre vonatkozo egyes 
szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Allomas u. 19. 9/42. szam alatti ketto szoba, 51 m2 alaptertiletii, osszkomfortos lakast Szabo 
Zsolt szamara hatarozatlan idore szocialis alapon berbe adja. 
3. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre vonatkozo egyes 
szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1103 Budapest, 
Gyomroi ut 88/A 1/6. szam alatt talalhato ketto szoba, 70 m2 alaptertiletii, komfortos lakast 
Horvathne Balog Judit es Horvath Geza szamara hatarozott idore, 2015. oktober 31-ig szocialis 
alapon berbe adja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014.junius 15. 
a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A lakascsere megtortent, a szerzodes 2014. Junius 16-an megkotesre keriilt. A 
birtokbaadas idopontja: 2014. junius 18. 

131/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az apolasi tamogatas iranti palyazatok elbinilasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsag Bauer Diana reszere apolasi tamogatast allapit meg 2014. julius 1-
jetol 12 honapos idotartamra 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-jetol 12 
honapos idotartamra 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 juto havi netto 
jovedelem meghaladja a jogszabalyban meghatarozott osszeget, ezert a palyazata ervenytelen. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: Bauer Diana a dontesrol szolo ertesitest atvette, a tamogatas havonta 
utalasra keriil szamara. Menyhart Janos augusztusban elhunyt. Kiss 
Oszkar Zoltan a dontesrol szolo ertesitest atvette. 
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132/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Banya utca 3. fszt. 11-12. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6h~ti 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 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 kot. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: Az iigyfel- a rendelkezesre allo hataridoig- nem kotott szerzodest. 

133/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Maglodi ut 10/B III. lb. 1149. 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, 49m2 alaptertiletii, felkomfortos lakast 
Molnar Rita szamara hatarozott idore, 2015. junius 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 14-en megkotesre keriilt. 

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 alapteri.iletii, komfortos lakast Sipos Miklos 
Attilane sz.: Cseh Maria szamara hatarozott idore, 2015. junius 30-ig szocialis alapon berbe 
adja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 21-en megkotesre keriilt. 
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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 szolgal6 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, lhasz 
utca 5. fszt. 11. szam alatti egy szoba, 30 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Murzsa Timea 
szamara hatarozott id6re, 2015. junius 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human lroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. augusztus 4-en megkotesre keriilt. 

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 szolgal6 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, 
Kapolna ter 3. fszt. 5. szam alatti kett6 szoba, 90 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Lukacs 
Szerena szamara hatarozott id6re, 2014. december 31-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. augusztus 11-en megkotesre keriilt. 

137/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1101 Budapest, Csilla utca 7/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, 37 m2 alapteriiletu, felkomfortos lakast Kocsany 
Valeria szamara hatarozott id6re, 2015. junius 30-ig szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. augusztus 1-jen megkotesre keriilt. 
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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 szolga16 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 alapteiiiletu, 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 egyutt kell megfizetni, tovabba ez olyan szerz6desszegesnek min6slil, ami a 
lakasberleti szerz6des felmondasat eredmenyezi. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteiiiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. augusztus 4-en megkotesre keriilt. 

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 szolga16 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1106 Budapest, 
Gyakor16 lit 10. 7/31. szam alatti kett6 szoba, 53 m2 alapterUletu, osszkomfortos lakast 
jelenlegi allapotaban Henter Ibolya szamara hatarozott id6re, 2015. junius 30-ig szocialis 
alapon berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 21-en megkotesre keriilt. 

140/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor ut 40. 3/24. 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 1102 Budapest, 
K6rosi Csoma Sandor lit 40. 3/24. szam alatti kett6 szoba, 53 m2 alapteiiiletu, osszkomfortos 
lakast jelenlegi allapotaban Fodor Janos szamara hatarozott id6re, 2016. junius 30-ig, 
legfeljebb a K6banyai Polgarmesteri Hivatalnal fennall6 koztisztvisel6i jogviszonya 
megszuneseig, szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy a lakasberleti szerz6des a 
lakas meguresedeset kovet6 30 napon bellil keiiil megkotesre. 
Hatarid6: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteiiiletert felel6s alpolgarmester 
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a Human lroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intt~zkedes: A szerzodes 2014. augusztus 15-en megkotesre keriilt. A birtokbaadasra 
2014. augusztus 19-en keriilt sor. 

141/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Bihari utca 17. 1/12/A 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 1107 Budapest, Bihari 
utca 17. 1112/A szam alatti egy szoba, 39 m2 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 szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 23-an megkotesre keriilt. 

142/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
Petra Jozsef, Petra Jozsefne sz.: Simon Zsuzsanna es lgnath Beata Erzsebet 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 Petra J6zsef es Petra J6zsefne sz.: Simon Zsuzsanna a Budapest F6varos X. 
kertilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1102 Budapest, Hal om utca 40/ A 112. 
szam alatti egy szoba, 77 m2 alapteruletu, komfortos lakas berleti jogat Ignath Beata Erzsebet 
berl6nek a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1103 
Budapest, K6rosi Csoma ut 40. 2/6. szam alatt talalhat6 egy+fel szoba, 47 m2 alapteriiletu, 
osszkomfortos lakason fennall6 berleti jogara elcserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre vonatkoz6 
egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. torveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Halom utca 40/A 1/2. szam alatti egy szoba, 77m2 alaptertiletu, komfortos lakast 
Ignath Beata Erzsebet szamara hatarozott id6re, 20 15. november 3 0-ig szocialis alapon her be 
adja. 
3. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre 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 alaptertiletu, 
osszkomfortos lakast Petra J6zsef es Petra J6zsefne sz.: Simon Zsuzsanna szamara 
hatarozatlan id6re szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteruletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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Intezkedes: 2014. julius 30-an a csereszerzodes megkotesere megjelentek a berlok, a 
szerzodes alairasa elott Ignath Beata visszalepett a szerzodeskotestol, a 
megemelkedett berleti dijat kifogasolta, ezert a csere nem jott letre. A 
hatarido lejart, a szerzodes a tovabbiakban nem kotheto meg. 

143/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
Buglyos Magdolna es Dani Janos Gyula lakascsere iranti kerelmerol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint 
hozzajarul, hogy Buglyos Magdolna a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
tulajdonaban all6, 1103 Budapest, Alker utca 3. fszt. 8. szam alatti egy szoba, 27 m2 

alapteriiletu, komfort nelkiili lakas berleti jogat Dani Janos Gyula berlonek a Budapest 
Fovaros VII. keriilet Erzsebetvaros Onkormanyzat tulajdonaban al16, 1071 Budapest, 
Damjanich utca 35. 1. lh. fe. 2/B szam alatt talalhat6 egy+fel szoba, 49 m2 alapteriiletu, 
komfortos lakason fennall6 berleti jogara elcserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre vonatkoz6 
egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1103 
Budapest, Alker utca 3. fszt. 8. szam alatti egy szoba, 27 m2 alapteriiletu, komfort nelkiili 
lakast Dani Janos Gyula szamara hatarozatlan idore szocialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A kijelolt berlo - a rendelkezesre allo hataridoig - nem jelentkezett a 
szerzodeskotesre. 

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 elidegenitesiikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. torveny 29. §-aban foglaltak szerint 
hozzajarul, hogy Kobelmiiller Laszlo a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
tulajdonaban al16, 1102 Budapest, Liget utca 29. fszt. 5. szam alatti egy szoba, 35 m2 

alapteriiletu, komfortos lakas berleti jogat Pinter Attilane sz.: Adam Emese berlonek a 
Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsebetvaros Onkormanyzat tulajdonaban al16, 1071 
Budapest, Dembinszky utca 38. 3/37. szam alatt talalhat6 ketto szoba, 65 m2 alapteriiletu, 
komfortos lakason fenna116 berleti jogara elcserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre vonatkoz6 
egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. t6rveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Liget utca 29. fszt. 5. szam alatti egy szoba, 35 m2 alapteriiletu, komfortos lakast 
Pinter Attilane sz.: Adam Emese szamara hatarozatlan idore szocialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
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a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A lakascsere letrejott, a szerzodes 2014. julius 23-an megkotesre keriilt, a 
birtokbaadas 2014. julius 27-en megtortent. 

14512014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Szlavy utca 39. fszt. 4. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesillae 
vonatkoz6 egyes szabalyokr6l sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Hutira Gabornak az 11 03 Budapest, N oszlopy utca 15-17 I A fszt. 13. szam alatti lakasra 
vonatkoz6 lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megsziinteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolga.I6 helyisegekr61 sz616 3212012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, Szlavy utca 39. fszt. 
4. szam alatti egy szoba, 32 m2 alapteriiletu, komfortos lakast Hutira Gabor szamara hatarozott 
idore, 2016. junius 30-ig szocialis 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 kovet6 30 napon beliil a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2014.julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 9-en megkotesre keriilt, a Noszlopy u.15-171A. fszt. 
13. szam alatti lakas leadasa 2014. augusztus 1-jen megtortent. 

14612014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Malata utca 14. fszt. 3. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj61eti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr6l sz616 1993. evi LXXVIII. t6rveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Budai Etelkanak az 1103 Budapest, Alker utca 7. fszt. 8. szam alatti lakasra vonatkoz6 
lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megsziinteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr6l es a nem lakas celjara szolga16 helyisegekr61 sz616 3212012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, Malata utca 14. fszt. 
3. szam alatti egy szoba, 29m2 alapteriiletu, komfortos lakast Budai Etelka szamara hatarozott 
idore, 2016. szeptember 30-ig szocia.Iis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy az 1103 
Budapest, Alker utca 7. fszt. 8. szam alatti sziikseglakast jelenlegi allapotaban, a lakasberleti 
szerzodes megkoteset kovet6 30 napon beliil a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. augusztus 22-en megkotesre keriilt. 
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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 elidegenitesiikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr6l sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Vargane Somlai Vikt6ria 1102 Budapest, K6rosi Csoma Sandor ut 40. 3/24. szam alatti lakasra 
vonatkoz6 lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megszunteti. 
2. A Bizottsag a lakasokr6l es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr6l sz616 32/2012. (IX. 
24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1102 Budapest, K6rosi Csoma 
Sandor ut 40. 2/28. szam alatti kett6szobas, 71 m2 alapteriiletu, osszkomfortos lakast jelenlegi 
allapotaban Vargane Somlai Vikt6ria es Varga Jen6 szamara hatarozott id6re, 2016. jlinius 30-
ig, szocialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy Vargane Somlai Vikt6ria a lakasberleti 
szerz6des megkoteset koveto 30 napon beliil az 1102 Budapest, K6rosi Csoma Sandor ut 40. 
3/24. szam alatti lakastjelenlegi allapotaban a K6banyai Vagyonkezelo Zrt.-nek atadja. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 14-en megkotesre keriilt, a Korosi Csoma Sandor ut 
40. III. em. 24. szam alatti lakas leadasa 2014. augusztus 19-en megtortent. 

152/2014. (VI. 26.) NB hatarozat 
az Onkormanyzat jelzalogjogaval terhelt 1108 Budapest, Tavas utca 3. A. lb. 3/6. szam 
alatti ingatlan tovabbi jelzaloggal torteno terhelesehez valo hozzajarulasrol 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag hozzajarul ahhoz, hogy az 1108 Budapest, Tavas utca 3. A. lh. 3/6. 
(hrsz.: 42309/118/A/82) szam alatti, Galg6czi Andras es Galg6czine Szalai Noemi 1/2-1/2 
aranyu tulajdonaban all6 ingatlanra az ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Nepfiirdo 
utca 24-26.) neveben eljar6 Egry J6zsef utcai Fi6k (1111 Budapest, Egry J6zsef utca 2.) 
javara legfeljebb 2 400 000 Ft lakascelu kolcson es jarulekai erejeig a Budapest F6varos X. 
kerulet Kobanyai Onkormanyzat 3 000 000 Ft es jarulekai erejeig bejegyzett jelzalogjogat 
kovet6en, az otadik ranghelyenjelzalogjog keruljon bejegyzesre az ingatlan-nyilvantartasba. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 

Intezkedes: Az iigyfelek ertesitese a bizottsag hatarozatarol megtortent. 

36 



2. melleklet az eloterjeszteshez 

II. FOL YAMATBAN LEVO HATAROZATOK 

14/2011. (I. 4.) Nepjoleti Bizottsag hatarozata 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj61eti Bizottsag felkeri a Polgarmestert, hogy keszittessen cselekvesi intezkedesi tervet 
- hatarid6k es felel6sok megjel6lesevel - az EL TE Tarsadalomtudomanyi Kar V arosi es 
Regionalis Kutatasok Kozpontja altal a keriiletr61 keszitett tanulmanyban (Szocialis Terkep) 
megfogalmazott j avaslatok alapj an. 

Intezkedes: A Szocialis Terkep alapjan keszitett cselekvesi-intezkedesi terv az 
Egeszsegterv resze lett volna, de az nem kesziilt el. Varhatoan 2014. 
szeptember 30-aig keszitik el. 

238/2013. (X. 8.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Koer u. 48. fszt. 4. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a Iakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, Koer 
u. 48. fszt. 4. szam alatti egy szoba, 24 m2 alapteriiletu, felkomfortos lakast Szabo Ferencne 
sz.: Farkas Piroska es Ligetvari Antal szamara a lakas rendeltetesszerii hasznalatra alkalmassa 
tetelehez szukseges id6tartamra, majd a munkalatok befejezeset kovet6en tovabbi egy evre 
szocialis alapon berbe adja. A munkalatok befejezesenek hatarideje 2014. j'unius 30. A lakas 
helyreallitasaval kapcsolatban a kemenyengedely beszerzeset es a kemenybelelest, valamint az 
ideiglenes villany6ra es viz6ra felszereleset a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vegzi. Az 
Onkormanyzat atvallalja a lakasberleti szerz6des kozjegyz6i dijat. 
Hatarid6: 2013. november 15. 
F eladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodeskotes a helyreallitasi kotelezettsegre 2014. febrmir 17-en, a 
birtokbaadas 2014. februar 20-an megtortent. Berlot 2014. majus 14-en 
felszolitottuk a szerzodesben vallalt felujitasi munkak hataridejenek 
lejartara. A miiszaki atadas-atvetelre a kisebb hianyossagok potlasat 
kovetoen keriilhet sor. 

239/2013. (X. 8.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Koer u. 48. fszt. 5. 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 1103 Budapest, Koer 
u. 48. fszt. 5. szam alatti egy szoba, 24 m2 alapteriiletu, komfort nelkUli lakast Solti Dezs6ne 
sz.: Gal Andrea es Vajda Zoltan szamara a lakas rendeltetesszeru hasznalatra alkalmassa 
tetelehez szukseges id6tartamra, majd a munkalatok befejezeset kovet6en tovabbi egy evre 
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szocialis alapon berbe adja. A munkalatok befejezesenek hatarideje 2014. junius 30. A lakas 
helyreallftasaval kapcsolatban a kemenyengedely beszerzeset es a kemenybelelest, valamint az 
ideiglenes villany6ra es vfz6ra felszereleset a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vegzi. Az 
Onkormanyzat atvallalja a lakasberleti szerzodes kozjegyzoi dfjat. 
Hatarido: 2013. november 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodeskotes a helyreallitasi kotelezettsegre 2014. februar 17-en, a 
birtokbaadas 2014. februar 20-an megtortent. A heriot 2014. majus 9-en 
felszolitottuk a szerzodesben vallalt fehijitasi munkak hataridejenek 
lejartara. A miiszaki atadas-atvetelre a kisebb hianyossagok potlasat 
kovetoen keriilhet sor. 

27/2014. (II. 11.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Halom u. 40. 2/15. szam alatti lakas berbeadasarol 
(5 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, 
Halom u. 40. 2115. szam alatti ketto szoba, 56m2 alapteriiletii, komfortos lakast Laszlo J6zsef 
szamara helyreallftasi kotelezettseggel hatarozott idore 2014. augusztus 31-ig, tovabba ha a 
Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. altai ellenorzott m6don a helyreallftasi kotelezettsegnek eleget 
tesz, a miiszaki atvetel idopontjat61 szamftott ujabb hatarozott idore, ket evre szocialis alapon 
berbe adja. A helyreallftasi idotartama alatt a berlo a lakasba nem koltozhet be, ott 
eletvitelszeriien nem tart6zkodhat. A helyreallftasi munkak idejere a berlot lakberfizetesi 
kotelezettseg nem terheli. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. marcius 15. 
a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A felszolito level 2014. julius 2-an megkiildesre keriilt. Helyreallitasi 
kotelezettseg teljesitesere a berlo hatarido-hosszabbitast kert. 

28/2014. (II. 11.) NB hatarozata 
az 1102 Budapest, Korosi Csoma Sandor tit 2-4. 4/38. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti 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 2-4. 4/38. szam alatti ketto szoba, 57 m2 alapteriiletii, osszkomfortos 
lakast Bacsa Ferenc szamara hatarozott idore, 2014. augusztus 31-ig szocialis alapon berbe 
adja. 
2. A Bizottsag felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t, hogy a berlo reszere kisebb meretii 
cserelakast keressen es ajanljon fel. 
Hatarido: 2014. marcius 15. 
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F eladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgannester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

lntezkedes: A felsz6lit6 level 2014. julius 2-an megkiildesre keriilt. A berlo a cserelakast 
2014. augusztus 26-an megtekintette, de szamara a betegsege miatt az nem 
volt megfelelo. Az uj feleves lakasberleti jogviszonyhoz torteno hozzajarulas 
kiadasara 2014. szeptember 8-an keriil sor. A cserelakas keresese ez idoszak 
alatt zajlik. 

82/2014. (IV. 8.) NB hatarozat 
gyogyaszatisegedeszkoz-tamogatas iranti palyazatok elbiralasarol 
( 6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepjoleti Bizottsaga Csaplar Ildiko reszere gyermeke szemiivegenek (lencse) 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
36180Ft. 
2. A Nepjoleti Bizottsag Nemeth Gyorgy Miklos reszere hallokesziilek megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
132 360Ft. 
3. A Nepjoleti Bizottsag Kovacs Mihalyne reszere hallokesztilek megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
51 435Ft. 
4. A Nepjoleti Bizottsag Nagy Istvanne reszere gyogyharisnya megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz ajanlati aranak 90%-a, legfeljebb 17 255Ft. 
5. A Nepjoleti Bizottsag Nagy Marton reszere fogpotlas elkeszitesehez tamogatast biztosit, 
amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 18 000 Ft. 
6. A Nepjoleti Bizottsag Szabo Jozsefne reszere szemiiveg (lencse) megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a szemliveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 5 670 Ft. 
7. A Nepjoleti Bizottsag Nagyne Wimmer Eva reszere szemiiveg (lencse) megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 5 670Ft 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi 
Csoport vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

lntezkedes: A palyazok a dontesrol sz616 ertesitest megkaptak. A 4., 5. es 6. palyazok 
meg nem mutattak be a gyogyaszati segedeszkoz megvasarlasat igazol6 
szamlat, igy resziikre meg nem tortent meg a kifizetes. 

93/2014 . (IV. 8.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Gyomroi ut 66. fszt. 18. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepjoleti Bizottsaga a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 20. § (1) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, 
Gyomr6i lit 66. fszt. 18. szam alatti egy szoba, 41 m2 alapteriiletu, komfortos lakast Pinteme 
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Gulyas Bemadett es Pinter Imre Csaba szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott 
id6re, a helyreallitas id6tartamara, legfeljebb 2014. szeptember 30-ig, tovabba ha a K6banyai 
Vagyonkezel6 Zrt. altai ellen6rzott m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a 
muszaki atvetel id6pontjat61 szamitott ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe 
adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. majus 15. 
a human szakterliletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A szerzodeskotesre felszolito level 2014. augusztus 4-en kikiildesre keriilt. 

98/2014. (IV. 17.) NB hatarozat 
az 1108 Budapest, Maglodi ut 32-36. II. ep. 1159. szam alatti lakas_berbeadasarol 
( 4 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 20. § (1) bekezdese alapjan az 1108 Budapest, 
Magl6di ut 32-36. II. ep. 1/59. szam alatti egy szoba, 58m2 alapterliletu, osszkomfortos lakast 
Horvath Gabor szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott id6re, a helyreallitas 
id6tartamara, legfeljebb 2014. szeptember 30-ig, tovabba ha a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. 
altai ellen6rzott m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a muszaki atvetel 
id6pontjat61 szamitott ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: Felszolito level2014. augusztus 4-en kikiildesre keriilt. 

100/2014. (IV. 17.) NB hatarozat 
az 1108 Budapest, Maglodi ut 38. II. ep. 111. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 4 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 20. § (1) bekezdese alapjan az 1108 Budapest, 
Magl6di ut 38. II. ep. 1/1. szam alatti egy szoba, 58m2 alaptertiletu, komfortos lakast Bodnar 
Gabor szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott id6re, a helyreallitas id6tartamara, 
legfeljebb 2014. szeptember 30-ig, tovabba ha a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. altai ellen6rzott 
m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a muszaki atvetel id6pontjat61 szamitott 
ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. jlinius 15. 
F eladatkoreben erintett: a human szakterliletert felel6s alpolgarmester 

es 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport 
vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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10112014. (IV. 17.) NB hatarozat 
az 1108 Budapest, Maglodi ut 38.11. ep. 114. szam alatti lakas berbeadasarol 
( 4 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekrol sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 20. § (l) bekezdese alapjan az 1108 Budapest, 
Magl6di ut 38. II. ep. 1/4. szam alatti egy szoba, 54m2 alapteriiletu, komfortos lakast Juhasz 
Gabriella szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott idore, a helyreallitas idotartamara, 
legfeljebb 2014. szeptember 30-ig, tovabba ha a Kobanyai Vagyonkezeio Zrt. altai ellenorzott 
m6don a helyreallitasi koteiezettsegnek eleget tesz, a muszaki atvetel idopontjat61 szamitott 
ujabb hatarozott idore, ket evre szocialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. junius 15. 

Feiadatkoreben erintett: 

es 

102/2014. (IV. 17.) NB hatarozat 

a human szaktertiletert feleios alpoigarmester 
a Human Iroda Szocialis es Egeszsegtigyi Csoport 
vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezeio Zrt. vezerigazgat6ja 

az 1105 Budapest, Vaspalya u. 11. fszt. 1. szam alatti lakas_berbeadasarol 
( 4 igen szavazattal, 1 tart6zkodassai) 
A Nepj6Ieti Bizottsag a lakasokr6I es a nem Iakas ceijara szoigal6 helyisegekrol sz6I6 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 20. § (l) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, 
Vaspaiya u. 11. fszt. 1. szam alatti egy szoba, 31 m2 alapteriiietu, komfortos lakast Borbeiy 
Tibor szamara heiyreallitasi kotelezettseggel hatarozott idore, a heiyreallitas idotartamara, 
Iegfeljebb 2014. szeptember 30-ig, tovabba ha a Kobanyai Vagyonkezeio Zrt. altai ellenorzott 
m6don a helyreallitasi koteiezettsegnek eieget tesz, a muszaki atvetei idopontjat6I szamitott 
ujabb hatarozott idore, ket evre szocialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 2014. jl:tnius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert feieios aipolgarmester 

a Human Iroda Szocialis es Egeszsegtigyi 
Csoport vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezeio Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Az uj szerzodeskotesre a felszolito levelek 2014. augusztus 4-en kikiildesre 
keriiltek. 

109/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
gyogyaszati segedeszkoz tamogatasa iranti palyazatok elbiralasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6Ieti Bizottsag Scheibert Antal reszere fogp6tlas eikeszitesehez tamogatast biztosit, 
amely a gy6gyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 41 580Ft. 
2. A Nepj6leti Bizottsag Oidal Istvan reszere hall6keszulek megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a gy6gyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, Iegfeijebb 
105 785Ft. 
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3. A Nepjoleti Bizottsag Rapcsan Anasztazia reszere szemiiveg (lencse) megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
40 500Ft. 
4. A Nepjoleti Bizottsag Baranyai Bela Zsolt reszere szemiiveg megvasarlasahoz tamogatast 
biztosft, amely a szemiiveg vetelaranak 90%-a, legfeljebb 43 630 Ft. 
5. A Nepjoleti Bizottsag Varga Tamasne reszere olvaso, tavollato szemiiveg megvasarlasahoz 
tamogatast biztosft, amely a szemiiveg vetelaranak 90%-a, legfeljebb 52 515 Ft. 
6. A Nepjoleti Bizottsag Szente Karolyne reszere hallokesziilek megvasarlasahoz tamogatast 
biztosft, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
150 880Ft. 
7. A Nepjoleti Bizottsag Tasnadi Kalman Csabane reszere szemiiveg (lencse) 
megvasarlasahoz tamogatast biztosft, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
72 000 Ft. 
8. A Nepjoleti Bizottsag megallapftja, hogy Szabo Imrene a kifizetett szemiiveg (lencse) 
vasarlasahoz kerte a tamogatast, ezert a palyazata ervenytelen. 
9. A Nepjoleti Bizottsag David Maria Erzsebet reszere ortoped cip6 megvasarlasahoz 
tamogatast biztosft, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
18 290Ft. 
10. A Nepjoleti Bizottsag Mandovits Laszlo reszere szemiiveg (lencse) megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 10 800 Ft. 
11. A Nepjoleti Bizottsag Simonne Makkai Ilona reszere olvaso, tavollato szemiiveg (lencse) 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 14 400Ft. 
12. A Nepjoleti Bizottsag Lorincz Gabriella reszere hallokesziilek megvasarlasahoz 
tamogatast biztosft, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 199 800 
Ft. 
13. A Nepjoleti Bizottsag German Jozsefne reszere hallokesziilek megvasarlasahoz 
tamogatast biztosft, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 
99 730 Ft. A tamogatas kozvetleniil az ajanlatot ado szakiizlet reszere keriil atutalasra. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

Intezkedes: Szabo Imrene az ervenytelenne nyilvanitott palyazatrol szolo ertesitest 
atvette. A tobbi palyazo ertesitese a dontesrol megtortent. A 2., 5., 9. es 11. 
palyazok meg nem mutattak be a gyogyaszati segedeszkoz megvasarlasat 
igazolo szamlat, igy resziikre kifizetes meg nem tortent. German Jozsefne 
reszere megallapitott tamogatas atutalasa megtortent. 

113/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 3. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepjoleti Bizottsag a lakasokrol es a nem lakas celjara szolgalo helyisegekr61 szolo 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, 
Harmat u. 23/B fszt. 3. szam alatti egy szoba, 48 m2 alapteriiletii, komfortos lakast Mercse 
Gyulane sz.: Jonas Amalia, ifj. Mercse Gyula, Mercse Janos es Mercse Pal szamara hatarozott 
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id6re, 2014. szeptember 30-ig szoci<His alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy a 
vizdijtartozasukat megfizetik. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: Az uj szerzodeskotesre a felszolito level 2014. augusztus 4-en kikiildesre 
keriilt. 

119/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 6. 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 20. § (1) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, 
Gergely utca 31. fszt. 6. szam alatti egy szoba, 25 m2 alaptertiletu, komfortos lakast Lakatos 
Vikt6ria es Purczel J6zsef Roland szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott id6re, a 
helyreallitas id6tartamara, legfeljebb 2014. november 30-ig, tovabba ha a K6banyai 
Vagyonkezel6 Zrt. altai ellen6rzott m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a 
muszaki atvetel id6pontjat61 szamitott ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe 
adja. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

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

Intezkedes: A birtokbaadas 2014. junius 19-en megtortent. A helyreallitas meg zajlik. 

120/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 7. 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 20. § (1) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, 
Gergely utca 31. fszt. 7. szam alatti egy szoba, 27 m2 alaptertiletu, komfortos lakast T6th
Glaser Andrea szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott id6re, a helyreallitas 
id6tartamara, legfeljebb 2014. november 30-ig, tovabba ha a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. 
altai ellen6rzott m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a muszaki atvetel 
id6pontjat61 szamitott ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014.junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakterliletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A birtokbaadas 2014. Junius 19-en megtortent. A helyreallitas meg zajlik. 
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12112014. (V. 13.) NB habirozat 
az 1105 Budapest, Halom utca 40. 2/11. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6Ieti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas celjara szolga16 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 20. § (1) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, 
Halom utca 40. 2/11. szam alatti kett6 szoba, 81 m2 alapteri.iletii, komfortos lakast Borsos 
Leventene sz.: Binder Anita es Borsos Levente szamara helyreallitasi kotelezettseggel 
hatarozott id6re, a helyreallitas id6tartamara, legfeljebb 2014. november 30-ig, tovabba ha a 
K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. altai ellen6rzott m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget 
tesz, a miiszaki atvetel id6pontjat61 szamitott ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon 
berbe adja. 
Hatarid6: 2014. jlinius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A birtokbaadas 2014. junius 6-an megtortent. A helyreallitas meg zajlik. 

122/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1108 Budapest, Koranyi Frigyes erdosor 1. 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 20. § (1) bekezdese alapjan az 1108 Budapest, 
Koranyi Frigyes erd6sor 1. fszt. 11. szam alatti egy szoba, 33 m2 alapteri.iletii, komfortos 
lakast Streit Siegfried szamara helyreallitasi k5telezettseggel hatarozott id6re, a helyreallitas 
id6tartamara, legfeljebb 2014. november 30-ig, tovabba ha a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. 
altal ellen6rzott m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a miiszaki atvetel 
id6pontjat61 szamitott ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. jlinius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A birtokbaadas 2014. julius 1-jen megtortent. A helyreallitas meg zajlik. 

123/2014. (V. 13.) NB hatarozat 
az 1104 Budapest, Madi utca 139. fszt. 2. 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 20. § (1) bekezdese alapjan az 1104 Budapest, 
Madi utca 139. fszt. 2. szam alatti egy szoba, 42 m2 alapteri.iletii, komfortos lakast Szijart6 
Enik6 szamara helyreallitasi kotelezettseggel hatarozott id6re, a helyreallitas id6tartamara, 
legfeljebb 2014. november 30-ig, tovabba ha a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. altai ellen6rzott 
m6don a helyreallitasi kotelezettsegnek eleget tesz, a miiszaki atvetel id6pontjat61 szamitott 
ujabb hatarozott id6re, ket evre szocialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 
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a Human Iroda vezetoj e 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgatoja 

Intezkedes: A birtokbaadas 2014. julius 3-an megtortent. A helyreallitas meg zajlik. 

129/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
gyogyaszati segedeszkoz tamogatasa iranti palyazat elbiralasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepjoleti Bizottsag Banyai Catoca Zoltan reszere gyermeke szemlivegenek (lencse + keret) 
elkeszitesehez tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 10 430Ft. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a human szakterliletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A palyazo a dontesrol szolo ertesitest atvette, de szamlat meg nem nyujtott 
be. 

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 kesziilek 
megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 67 500 Ft. 
3. A Bizottsag Csuja Eva reszere vemyomasmero, vercukormero megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkozok vetelaranak 90%-a- vemyomasmero: 10 340Ft, 
vercukormero: 7 190Ft-, osszesen legfeljebb: 17 530Ft. 
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 szemiivegenek (lencse + 
munkadij) megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a gyogyaszati segedeszkoz vetelaranak 
90%-a, legfeljebb 15 950Ft. 
6. A Bizottsag Redei Denes Istvanne reszere kiskoru Redei Vivien szemiiveg (lencse + 
munkadij) megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, 
legfeljebb 32 940 Ft. 
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 szemiivegenek (lencse) megvasarlasahoz 
tamogatast biztosit, amely a szemiiveglencse vetelaranak 90%-a, legfeljebb 36 180 Ft. 
9. A Bizottsag megallapitja, hogy Szabo Ildiko Orsolya a korabban kifizetett szemiiveg 
(lencse) vasarlasahoz kerte a tamogatast, ezert a palyazata ervenytelen. 
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10. A Bizottsag megallapitja, hogy Kovacs Lajos a korabban kifizetett miifogsor vasarlasahoz 
kerte a tamogatast, ezert a palyazata ervenytelen. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A 9. es a 10. palyazok ertesitese megtortent. Az 1., 5. es 6. palyazok a 
dontesrol szolo ertesitest atvettek, de a gyogyaszati segedeszkoz vasarlasat 
igazolo szamlat meg nem mutattak be, ezert resziikre kifiZetes nem tortent. 
A tobbi palyazo megkapta a reszere megitelt osszeget. 

147/2014. (VI. 17.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Banya utca 10. fszt. 3. szam alatti lakas berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre 
vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 23. § (3) bekezdese alapjan 
Rostas Gabomak az 1107 Budapest, Fokos utca 1. as. 3. szam alatti lakasra vonatkoz6 
lakasberleti jogviszonyat kozos megegyezessel megsziinteti. 
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, 29m2 alapteriiletii, 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 beliil a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-nek atadja. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A lakasfelujitas nem fejezodott be, a vizdijtartozasra meg nem kotott 
reszletfiZetesi megallapodast. 
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