
IKTAT ÁSRA ÁTVÉVE: 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20'\4 SIEPT 1 B. 
NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Népjóléti Bizottság 2014. szeptember 9-én a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ Gyermekjóléti Központ telephelyén (ll 05 Budapest, Mádi .u. 86.) megtartott 
kihelyezett ülésén. · •· .. ',:;' : I ' ,·, \ .'; ::: •·· " •..• •: >'~ 1~·;:3.;-~ ; 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 

. K(~g ~~!li() p;;vJ!;::"I Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 
'L'' 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 
dr. Csicsa y Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Mihalik András a bizottsáa,,~éP,viselő tagjai, 

Gagyi Róbert, Tubák István a bizottság nem képviselő tagjai. .uJ... ·~. J. ·. ·· · ·~; ___.._ 
:r:-: .. 4.~.'!?- 9 ?oaLí IX 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás ó á: · · ---.. · ... · 
dr. Csóka Gabriella, a bizottság nem képviselő tagja vidéken való tartózkodás 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport képviseletében 
Horváthné dr. Tóth Enikő a Polgármesteri Kabinet képviseletében 
Ehrenberger Krisztina a Humán Iroda vezetője 
Belkó Judit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Némethné Lehoczki Klára a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

vezetője 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Dr. Czagányi Cecília 
Novák Andrea 
Dr. Valkóné Tyukodi Mónika 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 
a Humán Iroda részéről 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megköszöni a 
Bizottság tagjainak, a Hivatal dolgozóinak, valamint a vendégül látó intézménynek a négy év 
alatt nyújtott munkát. Külön köszönti Némethné Lehoczki Klára intézményvezető asszonyt és 
Dr. Valkóné Tyukodi Mónika telephelyvezetőt 
Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Napirend előtti felszólalás: 

Némethné Lehoczki Klára: Beszámol arról, hogy az elmúlt két hónap szorgalmas munkával 
telt, a kollégák nagyon kreatívak és a munkának köszönhetően sokkal átláthatóbb az 
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intézmény működése. Jelenleg négy táboruk működik, amely egyedülálló a kerületek 
körében. A Kőbányai Családsegítő Központ pedig munkavállalási tanácsadást indított el. A 
szponzorokkal most kötik meg a megállapodásokat. 

Dr. Valkóné Tyukodi Mónika: Nagyon örülnek annak, hogy önálló szervezeti egységként 
működhetnek. Megerősíti, hogy sokkal átláthatóbb az intézmény működése. Tájékoztatást ad 
arról, hogy nyáron a szociális étkeztetést 189 gyermek vette igénybe. Ezeknek a gyerekeknek 
négy helyen osztottak meleg ételt. Beszámol arról, hogy egy pályázat keretében 93 gyermek 
pótvizsgára való felkészítésére került sor a nyáron. Nagyobb létszámban lett volna igény erre 
a szabadidős foglalkozásra, de sajnos nem volt rá elegendő kapacitásuk. A visszajelzések 
alapján 44 gyerekből 37 gyerek átment a pótvizsgán, de érkeznek még további visszajelzések 
Elmondja, hogy nyári munka keretében 6 fő diákmunkás fiatal volt a Bárka négy telephelyén, 
ezzel is megkönnyítve a munkájukat. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ sikeresen fogja 
össze a feladatokat, amelynek alapja a kollégák jó együttműködése. Megemlíti Istvánfi Klárát 
a Prevenciós csoport vezetőjét, aki ebben az évben munkája elismeréseként Soós Géza-díjat 
kapott a Képviselő-testülettőL Elmondja, hogy a mai nap folyamán a KEF szervezésének 
köszönhetően a munkatársak ellátogatnak az általános iskolákba, ahol a szülőknek rövid 
tájékoztatást adnak a KEF munkájáról, a szenvedélybetegségek megelőzéséről és a 
drogprevencióróL 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[180/2014. (IX. 9.)]: 

l. A Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

6. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Népjóléti Bizottság a "Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról" szóló 452. 
számú előterjesztést megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy Osztrovszky Klára hátrányos helyzetére való tekintettel a 
lencse vételárának a l 00%-ára nyújtson támogatást a Bizottság. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati kiírás ezt ajavaslatot nem teszi lehetövé, az 
adható legmagasabb támogatás a bekerülési összeg 90 %-a. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 445. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

181/2014. (IX. 9.) NB határozat 
a Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság Osztrovszky Klára részére szemüveglencse megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb 
33 275 Ft. 
2. A Bizottság Varga Olivér részére kk. Varga Szedő Rebeka hallókészüléke megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb 54 720 Ft. 
3. A Bizottság Unger Dávid részére gyermeke szemüveglencséjének megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 8 980 Ft. 
4. A Bizottság Hargitai Melinda részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb 326 340 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

3. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 446. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

182/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság Varga Miklós részére ápolási támogatást állapít meg 2014. október 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
2. A Bizottság megállapítja, hogy Szklár Attila önmaga ellátására képes, ezért a pályázata 
érvénytelen. 
3. A Bizottság Kökény Ilona részére ápolási támogatást állapít meg 2014. október l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

4. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Javasolja, hogy az egyes kérelmeket külön-külön tárgyalják. 

l. Az 1103 Budapest, Cserkesz u. 45/B fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az új lakásbérleti jogviszony létesítése iránti kérelmet 
késedelmesen nyújtották be, a lakáson lakbér- és közüzemidíj-tartozás nincs. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. számú előterjesztés l. 
mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

183/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1103 Budapest, Cserkesz u. 45/B fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Cserkesz u. 
45/B fszt. l. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást Gergely Károly és 
Fényes Klaudia számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1126. szám alatti lakás bérbeadása 

Belkó Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy a lakásbérleti szerződés felmondása után a 
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. peres eljárást indított a hátralékok megfizetésére és a lakás 
kiürítésére. Eddig öt tárgyalás volt. A család a Hálózat Alapítvány segítségét kérte a 
lakbérhátralék kifizetésében, ezért a peres eljárást rnegszüntették. 

Elnök: A család a Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központtal, valarnint a Hálózat 
Alapítvánnyal együttműködik, a vízdíjtartozásra részletfizetési megállapodást kötött. 
Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. szárnú 
előterjesztés 2. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

184/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/26. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari 
u. 8/C 1126. szám alatti egy szoba, 27 rn2 alapterületű, komfortos lakást Horváthné Oláh Edina 
Mária számára határozott időre, 2016. szepternber 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 02 Budapest, Állomás u. l. 6/28. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben a kérelmező legalább egy évre szóló bérleti szerződéssel fog 
rendelkezni, a Hálózat Alapítvány kifizeti a lakbértartozás, valarnint a gázdíj-hátralék egy 
részét. A kérelmező a lakbéren, a gázdíjon, valarnint a távhődíjon fennmaradó tartozásra 
részletfizetési megállapodást kötött, amelyek befizetését folyamatosan igazolja. 

W ee ber Tibor: V él eménye szerint a kétszobás lakás nehezen fenntartható Csala Sándor 
Károlyné számára. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ajánljon fel neki egy kisebb lakást. 

Belkó Judit: Azt tapasztalták, hogy ilyen esetekben nem együttműködőek a bérlők. Korábban 
már több bérlőnek is ajánlottak fel kisebb lakást, de visszautasították 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. 
szárnú előterjesztés 3. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

185/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. l. 6/28. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Állomás u. l. 6/28. szám alatti kettő szoba, 51 rn2 alapterületű, összkomfortos lakást Csala 
Sándor Károlyné sz.: Faragó Katalin számára határozott időre, 2015. szepternber 30-ig 
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a 
Hálózat Alapítvány megfizeti. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
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a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az 1101 Budapest, Gép u. 15. 2. lh. 1/9. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a lakásbérleti szerződés felmondása után peres eljárást 
kezdeményezett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a hátralékok megfizetésére és a lakás 
kiürítésére. A kérelmező a Díjbeszedő FaktorházZrt.-vel részletfizetési megállapodást kötött, 
az Elmű-nél nincs tartozása. A fennmaradt tartozások kiegyenlítéséhez a Hálózat 
Alapítványtól kért támogatást, amely legalább egy évre szóló lakásbérleti szerződés 

megkötése után kerülhet átutalásra. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 451. számú előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

186/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1101 Budapest, Gép u. 15. 2. Ih. 1/9. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Gép u. 
15. 2. lh. 1/9. szám alatti kettő szoba, 45 m2 alapterületű, komfortos lakást Nép Sándorné sz.: 
Fehér Emília számára határozott időre, 2015. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja 
azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll O l Budapest, Hős u. 15/B 3113 7. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Hős utca 15/B szám alatti épület a lakáskoncepció szerint 
kiürítésre javasolt. 

Dr. Czagányi Cecília: Tájékoztatásul elmondja, hogy Szabó Erika ebben az évben újította fel 
a lakást. A Bihari út 8/C szám alatti épületben felajánlottak részére egy lakást, de a kérelmező 
nem szeretne elköltözni a Hős utcából. 

Belkó Judit: A Bihari út 8/C szám alatti lakásban duplájára növekedne a lakbér, de komfortos 
lakásban lakhatnának 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. 
számú előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

187/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/137. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 
31137. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást Szabó Erika számára 
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határozott időre, 2015. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal, hogy a közjegyzői 
díjat az Önkormányzat viseli. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 02 Budapest, Hölgy u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. 
számú előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

188/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Hölgy u. 19. 
fszt. 3. szám alatti egy szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást Boruzs Éva számára 
határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az ll O l Budapest, Doba u. 7. 6. l h. fszt. 3 7. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lakbér- és közüzemidíj-tartozás 
miatt felmondta a lakásbérleti szerződést. A kérelmező részletfizetési megállapodást kötött a 
víz- és csatornadíj-tartozás megfizetésére. A lakbérhátralék rendezése érdekében Németh 
József és Németh Józsefné felvette a kapcsolatot a CsaládsegítőveL A Hálózat Alapítvány 
275 127 Ft támogatást hagyott jóvá számukra, amely akkor kerül kifizetésre, ha legalább egy 
évre szóló lakásbérleti jogviszonnyal fognak rendelkezni. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. szám ú előterjesztés 7. mellékletében 
szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

189/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1101 Budapest, Doba u. 7. 6.lh. fszt. 37. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Doba u. 7. 6. lh. 
fszt. 37. szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, komfortos lakást Németh József és 
Németh Józsefné sz.: Iván Erzsébet számára határozott időre, 2015. szeptember 30-ig szociális 
alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozásukat a Hálózat 
Alapítvány megfizeti. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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8. Az ll 03 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 17. szám alatti lakás bérbeadása 

Belkó Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy Németh István kilakoltatása megtörtént, a lakás 
jelenleg üresen áll. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Elmondja, hogy az anyag rendkívül hiányos. Érdeklődik, hogy 
Lakatos Anna hány hónapos részlettel, és mekkora összegekben fizeti ki a hátralékokat? 

Dr. Egervári Éva: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közüzemi szolgáltatók megtilthatják a 
szolgáltatás használatát, amíg nincs rendezve a tartozás. Az egyik óra Németh István nevére 
szól, ezért erről adatokat az Önkormányzat nem kapott. Az Önkormányzat érdeke az lenne, 
hogy Lakatos Anna átvállalja a fennálló tartozásokat. Beszámol arról, hogy amíg nincsenek 
kifizetve a közüzemidíj-tartozások, addig az Önkormányzat nem tudja másnak bérbe adni a 
lakást. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a Bizottság ne hozzon döntést addig, amíg a 
pontos részleteket nem tudja a részletfizetéssel kapcsolatban. 

Elnök: V él eménye szerint, ha tovább már nem halmozódik a hátralék, és megindul a 
törlesztés, már jobb helyzetben van az Önkormányzat. 

Dr. Egervári Éva: Elmondja, hogy a Bizottság kikötheti, hogy milyen feltételekkel adja 
bérbe a lakást. 

Dr. Czagányi Cecília: V él eménye szerint, amennyiben Lakatos Anna berendezkedik egy 
másik lakásban, akkor már nem lesz behajtható rajta a lakáson fennálló tartozás. Ebben az 
esetben az Önkormányzatnak kell rendeznie azt. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Egervári Éva: Javasolja, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon: 

"A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Alkér 
u. 19. fszt. 17. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást Lakatos Anna 
számára határozott időre 2015. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy a lakással kapcsolatos lakbér- és közüzemidíj-tartozásokat átvállalja, és azt részben a 
Hálózat Alapítvány fizeti meg, illetve arra részben részletfizetési megállapodást köt." 

( 45111. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 45111. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. 
számú előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról a 451/1. 
módosító javaslat figyelembevételével. 

190/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 17. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Alkér u. 19. 
fszt. 17. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást Lakatos Anna számára 
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határozott időre 2015. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a 
lakással kapcsolatos lakbér- és közüzemidíj-tartozásokat átvállalja, és azt részben a Hálózat 
Alapítvány fizeti meg, illetve arra részben részletfizetési megállapodást köt. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az ll 02 Budapest, Bánya u. 7. fSzt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. 
számú előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

19112014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 7. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság Budai Perenené sz.: Kökény Mária 1102 Budapest, Bánya u. 7. fszt. 3. 
szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét 
elutasítja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. Az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/C {Szt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Weeber Tibor: A bérlőkkel sok probléma adódott már, az ELMŰ többször tartott ellenőrzést 
a lakásban, és a mérőóránál szabálytalanságot tapasztalt. 

Elnök: Tudomása szerint még nem került sor a kilakoltatásra. 

Weeber Tibor: Tájékoztatást ad arról, hogy 90 napos halasztást kaptak a végrehajtótóL A 
maratórium előtt sor kerülhet a kilakoltatásra. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 451. 
számú előterjesztés l O. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

192/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az ll 03 Budapest, N oszlop y u. 15-17 /C fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság Mihók Brigitta 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/C fszt. l. szám alatti 
egy szoba, 30m2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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5. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Érdeklődik, hogy mik a tapasztalatok a felújításokkal kapcsolatban? 

Belkó Judit: A bérlők együttműködőek, betartják a szerződésben szereplő előírásokat, 
határidőre befejezik a felújításokat 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 447. 
számú előterjesztés 1-8. mellékletében szereplő határozattervezetek elfogadásáról. 

193/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1115. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C 1/15. szám alatti kettő szoba, 56 m2 alapterületű, komfortos lakást Ádám 
Csabáné sz.: Králik Mónika számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: 

194/2014 . (IX. 9.) NB határozat 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1122. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C 1122. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást Gombos 
Brigitta számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, 
legfeljebb 2014. december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött 
módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított 
újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: 

195/2014. (IX. 9.) NB határozat 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1123. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
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32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C 1/23. szám alatti egy szoba, 27m2 alapterületű, komfortos lakást Csiki Karolina 
számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 
2014. december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a 
helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: 

196/2014. (IX. 9.) NB határozat 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/35. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C 2/35. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást Bányász 
Endréné sz.: Bakó Zsófia számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: 

197/2014. (IX. 9.) NB határozat 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 2/36. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C 2/36. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást Magyarné 
Boros Gizella számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2014. december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

198/2014 . (IX. 9.) NB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/48. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
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Bihari u. 8/C 2/48. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást Kretz Zoltán 
és Kretz Zoltánné sz.: Csóka Teréz számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: 

199/2014 . (IX. 9.) NB határozat 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1102 Budapest, Hölgy u. 22. 1115. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Hölgy u. 22. 1115. szám alatti kettő szoba, 70 m2 alapterületű, komfortos lakást Boromissza 
Krisztina számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, 
legfeljebb 2014. december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött 
módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított 
újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

200/2014 . (IX. 9.) NB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 34. 114. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Kőér u. 34. 1/4. szám alatti kettő szoba, 62 m2 alapterületű, komfortos lakást Dudás Ottó 
Attiláné sz.: Nagy Angéla számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2014. december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12 



6. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 448. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

201/2014. (IX. 9.) NB határozat 
az 1104 Budapest, Bodza utca 48. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkoz6 egyes szabalyokról szóló 1993. évi LXXVIII. torvény 23.§ (3) bekezdése alapján 
Raffael Magdolnának az ll 04 Budapest, Bodza utca 48. fszt. 4. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 
2. A Bizottság a lakasokról és a nem lakás céljára szolgáló helyisegekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Bodza utca 48. fszt. 
l. szám alatti egy szaba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást Raffael Magdolna számára 
határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy 
az ll 04 Budapest, Bodza utca 48. fszt. 4. szám alatti lakást tisztán, kifestve, a lakásbérleti 
szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kőbanyai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: 

202/2014. (IX. 9.) NB határozat 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1102 Budapest, Füzér utca 29/B fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. §(3) bekezdése alapján 
Fabriczy Györgynek és Fabriczy Györgynének az ll 03 Budapest, Noszlopy utca 15-17 /C 
fszt. 8. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel 
megszünteti. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 02 Budapest, Füzér utca 29/B 
fszt. 10. szám alatti egy szaba, 33 m2 alapterületű, komfortos lakást Fabriczy György és 
Fabriczy Györgyné sz.: Nyögéri Katalin számára határozott időre, 2015. szeptember 30-ig 
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 03 Budapest, Noszlopy utca 15-17 /C 
fszt. 8. szám alatti lakást jelenlegi állapotában, a lakásbérleti szerződés megkötését követő 30 
napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadjak. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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7. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat elsődleges szempontjaira 
való tekintettel különösen indokolt, hogy egy jó állapotú, középméretű lakással rendelkezzen, 
mivel a kerületben nagy szükség van kétszobás lakásokra. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
450. számú előterjesztés elfogadásáról. 

203/2014. (IX. 9.) NB határozat 
Sőre Imre, id. Druzsin Ferenc és ifj. Druzsin Ferenc lakáscsere iránti kérelméről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján Sőre Imre a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1106 Budapest, 
Jászberényi út 13/B 119/ A szám alatti kettő szoba, 60 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó bérleti joga, valamint id. Druzsin Ferencnek és ifj. Druzsin Ferencnek az 1095 
Budapest, Saroksári út 36. 315. szám alatt található egy szoba, 54 m2 alapterületű lakáson 112 -
112 arányban fennálló tulajdonjoga cseréjéhez nem járul hozzá. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: 

204/2014. (IX. 9.) NB határozat 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Kissné Papp Mária, Kecskés István és Kecskés Istvánné sz.: Havlik Mária lakáscsere 
iránti kérelméről 
(4 igen, l tartózkodással, l fő nem vett részt a szavazás ban) 
A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján Kissné Papp 
Máriának a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1107 
Budapest, Árpa u. 24. fszt. l. szám alatti kettő+fél szoba, 66 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó bérleti joga, valamint Kecskés Istvánnak és Kecskés Istvánné sz.: Havlik Máriának a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 1084 Budapest, 
Fecske u. 15. 116. szám alatt található egy szoba, 30 m2 alapterületű, félkomfortos lakásra 
vonatkozó bérleti joga cseréjéhez nem járul hozzá. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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8. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Népjóléti tárgyú 
fellebbezések elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 10°5 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

•••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••• 
Dr\Sz bó Krisztián 

\ jegyző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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