
BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETENEK 

NEPJOLETI BIZOTTSAGA 

JEGYZOKONYV 

Kesziilt a Nepjoleti Bizottsag 2014. augusztus 27-en a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 
Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent Laszlo ter 29. I. em. 1 00.) 
megtartott iilesen. 

Az iiles kezdetenek idopontja: 11°0 ora 

A jelenleti iv alapjan jelen vannak: 
Szabone Gerzson Sarolta bizottsagi elnok, 
dr. Csicsay Claudius Ivan, Mihalik Andras a bizottsag kepvisel6 tagjai, 
dr. Csoka Gabriella, Gagyi Robert, Tubak Istvan a bizottsag nem kepvisel6 tagjai. 

Tavolmaradasat elore jelezte: 
Dr. Fejer Tibor, a bizottsag kepvisel6 tagja 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Dr. Szabo Krisztian jegyz6 
Weeber Tibor alpolgarmester 

Tavolmaradas oka: 
munkahelyi elfoglaltsag 

Dr. Egervari Eva a Jogi Csoport kepviseleteben 
Horvathne dr. Toth Enik6 a Polgarmesteri Kabinet kepviseleteben 
Ehrenberger Krisztina a Human Iroda vezetoje 
Belko Judit a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. kepviseleteben 

Meghivottak: 
Karpati Beatrix a Human Iroda Szocialis es Egeszsegiigyi Csoport 

vezetoje 
Dr. Czaganyi Cecilia a Human Iroda reszer61 

Az iilest vezeti: Szabone Gerzson Sarolta bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Nepjoleti Bizottsag iileset. Megallapitja, 
hogy a Bizottsag 6 fovel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyzokonyvet Tasi Eva vezeti. Az 
iilesr61 hangfelvetel kesziil. 

Keri, akinek a napirenddel kapcsolatban eszrevetele, javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nines, keri a Bizottsag tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadasarol. 

A Nepjoleti Bizottsag 5 igen, egyhangu szavazattal (1 f6 nem szavazott) az alabbiak szerint 
fogadja el napirendjet [153/2014. (VIII. 27.)]: 

1. Tanevkezdesi tamogatas nyujtasa 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

2. Az Utcarol Lakasba Egyesiilet reszere kiadando egyiittmukodesi szandeknyilatkozat 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 
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3. Gy6gyaszatisegedeszkoz-tamogatas iranti palyazatok elbirahisa 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

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

5. Onkormanyzati lakast igenyl6k kerelmei 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

6. Onkormanyzati lakasok cserejere vonatkoz6 kerelmek 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

7. Nepj6leti targyu fellebbezesek elbiralasa 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

8. A Pro-Caritate-dij adomanyozasara vonatkoz6 javaslat 
El6terjeszt6: Kovacs Robert alpolgarmester 

1. napirendi pont: 
Tanevkezdesi tamogatas nytijtasa 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Az Onkormanyzat es a Bizottsag is reszt vallalt abban, hogy K6banya minden 
korosztalya tamogatasban reszesi.iljon. Az Onkormanyzat Babakotveny formajaban tamogatja 
az ujsziilotteket, tanevkezdesi tamogatassal es a ,K6banya szamit Rad" programma! 
tamogatja az altalanos iskolasokat es kozepiskolasokat, a Bursa Hungarica osztOndijjal a 
f6iskolasokat es egyetemistakat, valamint kiilonboz6 lehet6segeket biztosit az id6sek szamara 
is. Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 430. szamu 
el6terj esztes elfogadasar61. 

154/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
a tanevkezdesi tamogatas nytijtasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag az altalanos iskolas koru, 2014. augusztus 1. napJan k6banyai 
lakcimmel rendelkez6 tanul6knak Erzsebet-utalvany formajaban 5 000 Ft tamogatast nyujt a 
Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 7. mellekleteben az ellatottak penzbeli juttatasai 
terhere. Felkeri a polgarmestert a sztikseges intezkedesek megtetelere. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezet6je 

2. napirendi pont: 
Az Utcarol Lakasba Egyesiilet reszere kiadando egyiittmiikodesi szandeknyilatkozat 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
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A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Weeber Tibor: Tajekoztatasul elmondja, hogy a Yaros Mindenkie esoportb61 kivalt az 
Utear61 Lakasba Egyesulet. Az Egyestilet szeptember folyaman palyazatot szeretne benyujtani 
lakasok felujitasahoz forras biztositasara, amelyhez az Onkormanyzat tamogatasara van 
szukseguk szandeknyilatkozat formajabano 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 
4310 szamu el6terjesztes elfogadasar61. 

155/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az Utcarol Lakasba Egyesiilet reszere kiadando egyiittmiikodesi szandeknyilatkozatrol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag az Utear61 Lakasba Egyestilet reszere kiadand6 egyuttmukodesi 
szandeknyilatkozatot az 10 melleklet szerinti tartalommal j6vahagyjao 
20 A Bizottsag felkeri a polgarmestert a szandeknyilatkozat alairasarao 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 

(A szandeknyilatkozat szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben szereplovel.) 

3. napirendi pont: 
Gyogyaszatisegedeszkoz-tamogatas iranti palyazatok elbiralasa 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kerdese, eszrevetele van, jelezzeo 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 4100 szamu 
el6terjesztes elfogadasar61. 

156/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
a gyogyaszatisegedeszkoz-tamogatas iranti palyazatok elbiralasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
10 A Nepj6leti Bizottsag Csomb6k Gezane reszere hall6keszulek megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a gy6gyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 149 505Ft. 
20 A Bizottsag Nagy J6zsef reszere szemuveg (lenese) megvasarlasahoz tamogatast biztosit, 
amely a szemuveglenese vetelaranak 90%-a, legfeljebb 67 500 Ft. 
3 0 A Bizottsag Tasnadi Zsombor reszere szemuveg (lenese) megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a szemuveglenese vetelaranak 90%-a, legfeljebb 72 000 Ft. 
40 A Bizottsag Adames6k Istvanne reszere hall6kesztilek megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a gy6gyaszati segedeszkozok vetelaranak 90%-a, legfeljebb: 
150 875Ft. 
50 A Bizottsag Baranyai Janos reszere fogp6tlas elkeszitesehez tamogatast biztosit, amely a 
gy6gyaszati segedeszkozok vetelaranak 90%-a, legfeljebb 180 000 Ft. 
60 A Bizottsag Szeesi Lajos reszere hall6kesztilek megvasarlasahoz tamogatast biztosit, amely 
a gy6gyaszati segedeszkoz vetelaranak 90%-a, legfeljebb 149 505 Ft. 
7 0 A Bizottsag Galambos Elemerne reszere szemuveg (lenese) megvasarlasahoz tamogatast 
biztosit, amely a szemuveglenese vetelaranak 90%-a, legfeljebb 5 400Ft. 
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Hatarid6: azonna1 
Fe1adatkoreben erintett: a human szaktertiletert fe1e16s a1po1garmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

4. napirendi pont: 
Apohisi tamogahis iranti palyazatok elbiralasa 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az e16terjesztesse1 kapcso1atban kerdese, eszrevete1e van, je1ezze. 
Amennyiben nines hozzasz61as, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 408. szamu 
e16terj esztes e1fogadasar61. 

157/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az apolasi tamogatas iranti palyazatok elbiralasarol 
(6 igen, egyhangu szavazatta1) 
1. A Nepj61eti Bizottsag Kovacs Zsuzsanna reszere apo1asi tamogatast allapit meg 2014. 
szeptember 1-j et61 12 h6napos id6tartamra havi 10 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege 
osszesen 120 000 Ft. 
2. A Bizottsag Babari Piroska reszere apo1asi tamogatast allapit meg 2014. szeptember 1-jet61 
12 h6napos id6tartamra havi 1 0 000 Ft osszegben. A tamogatas osszege osszesen 120 000 Ft.. 
Hatarid6: azonna1 
Fe1adatkoreben erintett: a human szaktertiletert fe1e16s a1po1garmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

5. napirendi pont: 
Onkormanyzati lakast igenylok kerelmei 

EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az e16terjesztesse1 kapcso1atban kerdese, eszrevete1e van, je1ezze. 
Javaso1ja, hogy az egyes kere1meket ktilon-ktilon targya1jak. 

I. Az 1106 Budapest, Magl6di ut 49-51. 1/1/B szam alatti lakits berbeadasa 

Elnok: Tajekoztatasu1 e1mondja, hogy az uj 1akasberleti jogviszony 1etesitese iranti kere1met 
kesede1mesen nyujtottak be, a 1akason 1akber- es koziizemidij-tartozas nines. Amennyiben 
nines hozzasz61as, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. szamu e16terjesztes 1. 
mellek1eteben szerep16 hatarozattervezet e1fogadasar61. 

158/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Maglodi ut 49-51. 111/B szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazatta1) 
A Nepj61eti Bizottsag a 1akasokr61 es a nem 1akas ce1jara szo1gal6 he1yisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rende1et 3. § (2) bekezdese a1apjan az 1106 Budapest, Mag16di lit 49-
51. 111/B szam a1atti kett6 szoba, 51 m2 a1aptertiletu, osszkomfortos 1akast Kutine Adam 
Szi1via es Kuti Tamas szamara hatarozott id6re, 2016. szeptember 30-ig szocialis a1apon berbe 
adja. 
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Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. szeptember 30. 
a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

2. Az II 05 Budapest, Kelemen u. I4. {szt. 2. szam alatti lakcis berbeadasa 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy Szlavkovies Laszl6ne elettarsa 2007-ben elhunyt. 
Ebben az id6ben kezdett felhalmoz6dni a lakber- es koztizemidij-hatraleka. A Hal6zat 
Alapitvany 400 000 Ft tamogatast itelet meg szamara, valamint nagykoru fia segitsegevel 
675 000 forinttal esokkentette a lakber- es a vizdij-tartozasat. A fennmaradt lakbertartozast 
szeretne 36 havi reszletben megfizetni. Kiesereltette a viz6rat, jelenleg a kozszolgaltat6k fele 
nines tartozasa. 

Belko Judit: Tajekoztatasul elmondja, hogy jelenleg 2 630 000 Ft lakbertartozasa van 
Szlavkovies Laszl6nenak, amelyet havi 60 000 Ft tarlesztessel tudna kiegyenliteni. 

Dr. Csicsay Claudius Ivan: Erdekl6dik a lakber havi osszeger61. 

Belko Judit: A kerelmez6 lakberfizetesi kotelezettsege szoeialis alapdij, amelynek merteke 
47 000 Ft + 3 298Ft. 

Szobeli modosito javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Ivan: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. pontja az alabbiak szerint 
m6dosuljon: 
,1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, 
Kelemen u. 14. fszt. 2. szam alatti harom szoba, 100 m2 alaptertiletii, komfortos lakast 
Szlavkovies Laszl6ne szamara hatarozott id6re, (2016. szeptember 30-ig] 2015. februar 28-ig 
szoeialis alapon berbe adja azzal a feltetellel, hogy a lakassal kapesolatos koztizemidij
tartozasat a Hal6zat Alapitvany megfizeti." 

( 435/1. modosito javaslat) 
Az eloterjeszto tamogatja a 435/1. modosito javaslatot. 

Elnok: Amennyiben nines tabb hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. 
szamu el6terjesztes 2. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61 a 435/1. 
m6dosit6 javaslat figyelembevetelevel. 

159/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szam alatti lakas berbeadasarol 
(5 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekr61 sz616 
32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1105 Budapest, 
Kelemen u. 14. fszt. 2. szam alatti harom szoba, 100 m2 alaptertiletii, komfortos lakast 
Szlavkovies Laszl6ne szamara hatarozott id6re, 2015. februar 28-ig szoeialis alapon berbe adja 
azzal a feltetellel, hogy a lakassal kapesolatos koztizemidij-tartozasat a Hal6zat Alapitvany 
megfizeti. 
2. A Bizottsag a berl6 reszere a fennall6 lakashasznalati dij tartozasara 36 havi reszletfizetest 
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engedelyez. Egy reszlet elmulasztasa eseten a teljes tartozas egy osszegben esedekesse valik, 
amit a kesedelmi kamataval egyutt kell megfizetni, tovabba ez olyan szerz6desszegesnek 
min6siil, ami a lakasberleti szerz6des felmondasat eredmenyezi. 
Hatarid6: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

3. Az II 03 Budapest, Alker u. I9. {szt. I7. szam alatti lakas berbeadasa 

Dr. Czaganyi Cecilia: A berl6k kapesolata megromlott, Lakatos Annat elettarsa tabbszor 
bantalmazta, amelyr61 k6rhazi es rend6rsegi jelentesek is keszultek. Lakatos Anna 2012 
tavaszan elmenekult a berlemenyb61, jelenleg ismer6soknel, rokonoknal lakik. Ezt kovet6en 
Nemeth Istvan idegen szemelyeket vitt a lakasba, akikkel nem tartottak be a hazirend 
szabalyait. A berl6k lakasberleti jogviszonya 2013. junius 30-an lejart, ezert a K6banyai 
Vagyonkezel6 Zrt. kerte a bir6sagt61 a lakas kiuriteset. A lakassal kapesolatban jelenleg 
419 980Ft lakber-, es 191 020 Ft gazdij-tartozas all fenn, amelyet Lakatos Anna reszletekben 
megfizet, amennyiben a Bizottsag berbe adja szamara a lakast. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. 
szamu el6terjesztes 3. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

A Nepj6leti Bizottsag 3 igen, I ellenszavazattal, 2 tart6zkodassal nem fogadja el a 435. szamu 
eloterjesztes 3. mellekletebenfoglalt hatarozattervezetet [160/2014. (VIII. 27.)] 

4. Az 1103 Budapest, Gvomroi ut 57. fszt. 4. szam alatti laMs berbeadasa 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy Marton Gyorgyne reszletfizetesi megallapodast kotOtt 
a F6GAZ szolgaltat6val 24 h6napra. V elemenye szerint tisztazni kellene, hogy a kerelmezo 
val6ban eletvitelszeruen lakja-e a berbe adott lakast. 

Belko Judit: A Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. tObb alkalommal ellenorizte a berlemenyt. 
Minden esetben azt tapasztaltak, hogy a kerelmezo nem lakja a lakast. Tudomasuk szerint a 
lanyanallakik az Ihasz utcaban, aki kilakoltatas alatt all. 

Szobeli modosito javaslat: 

Elnok: Ugyrendi javaslata, hogy amig a fUggo kerdesek nem keriilnek megvalaszolasra, ne 
szavazzon a Bizottsag a kerelem elbiralasar61. 

A Nepj6leti Bizottsag 6 igen, egyhangu szavazattal a 1103 Budapest, Gyomroi ut 57. fszt. 4. 
szam alatti lakas berbeadasar6l a fiiggo kerdesek megvalaszolasa utan hozza meg donteset. 
[16112014. (VIIL 27.)] 

5. Az 110I Budapest, Csilla u. 2/B I/792. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Beszamol arr61, hogy Mergl Ferenene az uj lakasberleti jogviszony letesitese iranti 
kerelmet kesedelmesen nyujtotta be. A Dijbeszedo Faktorhaz Zrt.-nel tartozasa van, amelyre 
reszletfizetesi megallapodast kotOtt, lakber- es aramdfjtartozasa nines. Amennyiben nmes 
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hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. szamu eloterjesztes 5. 
mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

162/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 2/B 11792. 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 1101 Budapest, Csilla u. 2/B 
1/792. szam alatti egy+fel szoba, 38 m2 alapteruletu, komfortos lakast Mergl Ferenc Laszl6ne 
sz.: Simondan Maria szamara hatarozott idore, 2016. augusztus 31-ig szocialis alapon berbe 
adja. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. szeptember 30. 
a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

6. Az 1103 Budapest, Alker u. 19. [szt. 11-13. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy Garane Paar Magdolna hatralekat rendezte, peres 
eljaras nines vele szemben. Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg 
donteset a 435. szamu eloterjesztes 6. mellekleteben szereplo hatarozattervezet elfogadasar61. 

163/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Alker u. 19. fszt. 11-13. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, Alker u. 19. 
fszt. 11-13. szam alatti ketto+fel szoba, 7 4 m2 alaptertiletu, komfortos lakast Garane Paar 
Magdolna szamara hatarozott idore, 2016. augusztus 31-ig szoeialis alapon berbe adj a. 
Hatarido: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

7. Az 1101 Budapest, Has U. 15/A 1131. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Beszamol arr61, hogy a lakason 886 600 Ft aramdijhatralek van, amelyre a Zelko es 
Tarsa Ugyvedi Irodaval 39 havi reszletfizetesi megallapodast kot6tt a kerelmezo. A tovabbi 
tartozasok felhalmozasanak elkertilese erdekeben kezdemenyezte az el6refizet6s mer66ra 
felszereleset. Lakber- es mas koztizemidij-tartozasa nines. A Barka Kobanyai 
Humanszolgaltat6 Kozponttal egytittmukodik, es az esedekes reszleteket is hataridoben fizeti. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. szamu 
eloterjesztes 7. mellekleteben szereplo hatarozattervezet elfogadasar61. 

164/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1101 Budapest, Hos u. 15/A 1131. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekrol sz616 32/2012. 
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(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1101 Budapest, H6s u. 15/A 
1/31. szam alatti egy szoba, 25 m2 alaptertiletii, komfort nelki.ili lakast Makkai Gyorgy es 
Makkaine Dobor Szilvia szamara hatarozott id6re, 2016. szeptember 30-ig szoeialis alapon 
berbe adja. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. szeptember 30. 
a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

8. Az 110 I Budapest, Has U. 151 A m{szt. 7 8. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: A K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. peres eljarast kezdemenyezett a hatralek megfizetesere 
es a lakas kiuritesere. A jelenleg is folyamatban lev6 perben joger6s itelet meg nem sztiletett. 
A kerelmez6 reszletfizetesi megallapodast kot6tt a Dijbeszed6 Faktorhaz Zrt.-vel, valamint az 
aramszolgaltat6val is. Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg 
donteset a 435. szamu el6terjesztes 8. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

165/2014. (VIII. 27.) NB hahirozat 
az 1101 Budapest, Hos u. 15/A mfszt. 78. szam alatti lakas berbeadasar61 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1101 Budapest, H6s u. 15/A 
mfszt. 78. szam alatti egy szoba, 25 m2 alaptertiletii, felkomfortos lakast Glonezi Zsuzsanna 
szamara hatarozott id6re, 2015. augusztus 31-ig szoeialis alapon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

9. Az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2145. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy a lakason lakber- es gazdij-hatralek van. A kerelmez6 
el6refizet6s gazmer66raval rendelkezik, igy a tovabbi hatralek felhalmozasat el tudja kertilni. 
A Hal6zat Alapitvany tamogatasaval szeretne megfizetni a lakberhatralekot, amelynek 
feltetele a lakasberleti jogviszony. A kerelmez6 jelezte, hogy amennyiben ismet berl6ve valik, 
szeretne hazon beltil egy kisebbre eserelni lakasat, amit konnyebben fenn tud tartani. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. szamu 
el6terjesztes 9. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

166/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/45. szam alatti lakas berbeadasar61 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 
2/45. szam alatti egy szoba, 51 m2 alaptertiletii, komfort nelki.ili lakast David Karoly es David 
Karolyne szamara hatarozott id6re, 2016. szeptember 30-ig szoeialis alapon berbe adja azzal a 
feltetellel, hogy a lakber- es kozuzemidij-tartozasukat a Hal6zat Alapitvany megfizeti, illetve 
arra reszletfizetesi megallapodast kotnek. 
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Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. szeptember 30. 
a human szakterUletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

10. Az 1103 Budapest, Gvomroi ut 88/A 219. szam alatti lakas berbeadasa 

Elnok: A K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. a lakasberleti jogviszonyt felmondta lakberhatralek 
miatt, es peres eljarast kezdemenyezett a hatralek megfizetesere, valamint a lakas kitiritesere. 
A peres eljaras soran els6 fokon itelet sztiletett, amelyet az alperes megfellebbezett. A 
masodfokli targyalas szeptember elejen lesz. A lakbertartozast kiegyenlitettek, elmaradasuk 
nines. Jelenleg hasznalati dijat fizetnek a lakas utan. Amennyiben nines hozzasz6las, keri, 
hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 4 3 5. szamli el6terj esztes 1 0. mellekleteben szerepl6 
hatarozattervezet elfogadasar61. 

167/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Gyomroi tit 88/A 2/9. szam alatti lakas berbeadasarol 
(6 igen, egyhangli szavazattal) 
AN epj6leti Bizottsag a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekr61 sz616 32/2012. 
(IX. 24.) onkormanyzati rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan az 1103 Budapest, Gyomr6i lit 
88/A 2/9. szam alatti kett6 szoba, 74m2 alaptertiletu, komfortos lakast Balatoni Laszl6ne sz.: 
Kuklis J udit szamara hatarozott id6re, 2015. augusztus 31-ig szoeialis alapon berbe adj a. 
Hatarid6: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

11. Az 11 OJ Budapest, Noszlopy ut 15-17. D ep. [szt. 4. szam alatti lakas berbeadasa iranti 
kerelem 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy a Pesti Kozponti Kertileti Bir6sag kotelezte Nyiri 
Etelkat az onkormanyzati berlakas kiuritesere. A lakasban az aramszolgaltatas megszunt. A 
kerelmez6 2014. jliniust61 nem fizet lakashasznalati dijat. Amennyiben nines hozzasz6las, 
keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. szamli el6terjesztes 11. mellekleteben 
szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

168/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1101 Budapest, Noszlopy tit 15-17. D ep. fszt. 4. szam alatti lakas berbeadasa iranti 
kerelemrol 
(6 igen, egyhangli szavazattal) 
A Nepj6leti Bizottsag Nyiri Etelka 1103 Budapest, Noszlopy lit 15-17. D ep. fszt. 4. szam alatti 
egy+fel szoba, 43 m2 alaptertiletii, komfortos lakas berbevetelere iranyul6 kerelmet elutasitja. 
Hatarid6: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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12. Az 1103 Budapest, Alh!r U. 5. {szt. 1. szam alatti lakas berbeadasa iranti kerelem 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy a lakasberleti jogviszony megszunt. Az elmult evek 
soran a hazban lako egyik esalad tObb alkalommal is panaszbejelentessel elt, mivel Jonas 
Odonne az onkormanyzat hozzajarulasa nelkiil is befogadott szemelyeket. A esalad nem tartja 
be a hazirendet es az egytitteles szabalyait. Amennyiben nines hozzaszolas, keri, hogy a 
Bizottsag hozza meg donteset a 435. szamu el6terjesztes 12. mellekleteben szerepl6 
hatarozattervezet elfogadasarol. 

169/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1103 Budapest, Alker u. 5. fszt. 1. szam alatti lakas berbeadasa iranti kerelemrol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepjoleti Bizottsag Jonas Odonne sz.: Cseresa Julianna es Jonas Odon 1103 Budapest, Alker 
u. 5. fszt. 1. szam alatti egy szoba, 40 m2 alaptertiletu, komfortos lakas berbevetelere iranyulo 
kerelmet elutasitja. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. szeptember 30. 
a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

13. Az 1106 Budapest, Hathaz U. 3. 2/215. szam alatti lakits berbeadasa iranti kerelem 

Elnok: Amennyiben nines hozzaszolas, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. 
szamu el6terjesztes 13. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasarol. 

170/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1106 Budapest, Hathaz u. 3. 2/215. szam alatti lakas berbeadasa iranti kerelemrol 
(6 igen, egyhangu szavazattal) 
A Nepjoleti Bizottsag Marko Laszlo az 1106 Budapest, Hathaz u. 3. 2/215. szam alatti egy 
szoba, 34m2 alaptertiletu, komfortos lakas berbevetelere iranyulo kerelmet elutasitja. 
Hatarid6: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 

14. Az 1102 Budapest, Banya U. 20. {szt. 5. szam alatti lakits berbeadasa iranti kerelem 

Elnok: Amennyiben nines hozzaszolas, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 435. 
szamu el6terj esztes 14. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasarol. 

17112014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
az 1102 Budapest, Banya u. 20. fszt. 5. szam alatti lakas berbeadasa iranti kerelemrol 
(5 igen, szavazattal, 1 tartozkodassal) 
A Nepjoleti Bizottsag Horvath Zsofia Olga 1102 Budapest, Banya u. 20. fszt. 5. szam alatti egy 
szoba, 28m2 alaptertiletu, felkomfortos lakas berbevetelere iranyulo kerelmet elutasitja. 
Hatarid6: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgatoja 
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6. napirendi pont: 
Onkormanyzati lakasok cserejere vonatkozo kerelmek 

EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Javasolja, hogy az egyes kerelmeket kiilon-kiilon targyaljak. 

1. Petra J6zsef: Petra J6zse{bi sz.: Simon Zsuzsanna es Nemeth Rita lakascsere iranti kerelme 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 434. 
szamu eloterjesztes 1. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

172/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
Petra Jozsef, Petra Jozsefne sz.: Simon Zsuzsanna es Nemeth Rita lakascsere iranti 
kerelmerol 
(6 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 Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1102 Budapest, Halom utea 40/A 1/2. 
szam alatti egy szoba, 77 m2 alapteriiletii, komfortos lakas berleti jogat Nemeth Rita berlonek 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1102 Budapest, 
Holgy u. 29-31. fszt. 15. szam alatt talalhat6 egy szoba, 32 m2 alapteriiletii, komfortos lakason 
fennall6 berleti jogara eleserelje. 
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, Hal om utea 40/ A 112. szam alatti egy szoba, 77 m2 alapteriiletii, komfortos lakast 
Nemeth Rita szamara hatarozatlan idore szoeialis alapon berbe 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 1102 
Budapest, Holgy u. 29-31. fszt. 15. szam alatt talalhat6 egy szoba, 32 m2 alapteriiletii, 
komfortos lakast Petra J6zsef es Petra J6zsefne sz.: Simon Zsuzsanna szamara hatarozatlan 
idore szoeialis alapon berbe adja. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. szeptember 30. 
a human szakteruletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

2. Czentnar J6zsefbe es Pal6cz Zita Katalin lakascsere iranti kerelme 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 434. 
szamu eloterjesztes 2. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

173/2014. (VIII. 27.) NB hatarozat 
Czentnar Jozsefne es Palocz Zita Katalin lakascsere iranti kerelmerol 
(6 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 Czentnar J6zsefne sz.: Koml6si Ilona a Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6, 1103 Budapest, Gyomroi ut 88/ A fszt. 1. szam 
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alatti egy szoba, 28m2 alaptertiletii, komfortos lakas berleti jogat Pal6ez Zita Katalin berl6nek 
a Budapest F6varos XIII. keriilet Onkormanyzat tulajdonaban al16, 1138 Budapest, Madarasz 
V. u. 29. 7/42. szam alatt tal:ilhat6 egy+kett6 fel szoba, 58 m2 alaptertiletii, osszkomfortos 
lakason fennall6 berleti jogara eleserelje. 
2. A Bizottsag a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitestikre vonatkoz6 
egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny 29. §-aban foglaltak szerint az 1103 
Budapest, Gyomr6i lit 88/ A fszt. 1. szam alatti egy szoba, 28 m2 a1aptertiletii, komfortos 1akast 
Pal6ez Zita Katalin szamara hatarozatlan id6re szoei:ilis a1apon berbe adja. 
Hatarid6: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

3. Kissne Papp Maria. Kecskes Istvan es Kecskes Istvanne sz.: Havlik Maria lakascsere iranti 
kerelme 

Dr. Csicsay Claudius Ivan: Erdekl6dik, hogy az el6terjeszt6 miert javasolja a kerelem 
elutasitasat? 

Ehrenberber Krisztina: Tajekoztatasul elmondja, hogy a Human Iroda konkretan nem 
ismeri a ket esaladot. Az Onkormanyzat els6dleges eelja, hogy a kertiletben lak6 berl6k 
eletkortilmenyeinek javitasa erdekeben keruljenek hasznositasra a nagyobb meretii lakasok. 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 434. 
szamu el6terjesztes 3. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. 

A Nepj6leti Bizottsag 2 igen, I ellenszavazattal, 3 tart6zkodassal nemfogadja el a 434. szamu 
eloterjesztes 3. mellekleteben szereplo hatarozattervezetet [17412014. (VIII. 27.)]. 

Gagyi Robert: Az SZMSZ 61. § (1) bekezdese alapjan keri, hogy a Bizottsag ismetelt 
szavazast rendeljen el, mivel a tajekoztatas nem volt egyertelmii. 

A Nepj6leti Bizottsag 6 igen, egyhangu szavazattal az SZMSZ 6I. §(I) bekezdese alapjan uj 
szavazast rendel el [17512014. (VIII. 27.)]. 
Sz6beli m6dosit6 javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Ivan: Javasolja, hogy a Bizottsag jaruljon hozza a lakasok eserejehez. 
(434/1. m6dosit6 javaslat) 

A Nepj6leti Bizottsag 2 igen, I ellenszavazattal, 3 tart6zkodassal nem fogadja el a 434/I. 
m6dosit6javaslatot [17612014. (VIII. 27.)]. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri, hogy a Bizottsag hozza meg donteset a 434. 
szamu el6terjesztes 3. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet elfogadasar61. Felhivja a 
figyelmet arra, hogy az igen szavazat a kerelem elutasitasat jelenti. 

A Nepj6leti Bizottsag I igen, 5 tart6zkodassal nem fogadja el a 434. szamu eloterjesztes 3. 
mellekleteben szereplo hatarozattervezetet [17712014. (VIII. 27.)]. 
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7. napirendi pont: 
Nepjoleti hirgyu fellebbezesek elbinihisa 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

A Nepj6leti Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a "Nepj6leti targyu 
fellebbezesek elbiralasar6l" sz6l6 napirendi pontot zart iilesen targyalja. 

zARTULES 

8. napirendi pont: 
A Pro-Caritate-dij adomanyozasara vonatkozo javaslat 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Nepj6leti Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a "Pro-Caritate-dij 
adomanyozasara vonatkoz6 javaslatr6l" sz6l6 napirendi pontot zart iilesen targyalja. 

zARTULES 

Elnok: Megkoszoni a megjelentek munhl.jat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott 
napirendjet megtargyalta. A Bizottsag iileset 12°5 orakor bezarja. 

K. m. f. 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 

13 



A jegyzokonyv mellekletei 

../ meghiv6, el6terjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

../ jelenleti iv 

../ tilesr61 kesztilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o hatarozatok melleklete 

o irasban benyujtott m6dosit6 javaslat 

D jegyzo t0rvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

D titkos es nev szerinti szavazasr61 kesztilt jegyzokonyv 

o felsz6lalasi jegy 
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