
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐK NYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2014. december 16-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. L em. 
115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, Ü?St;>-Ö 
Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Varga István, a bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a bizottság nem képviselő 

tagjai. . ·l· . r l l -~ r • l 
, K ~83;1 , 2.., 9011L1f1X kmi.v.tfw... 

Távolmaradását előre jelezte: Tavolmaradas oka: · 
Bányai Tibor Péter, a Bizottság képviselő tagja külfóldön való tartózkodás 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Pándiné Csemák Margit a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
Pfeifer Istvánné a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Matlári Gergely a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ képviseletében 
Németh László a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 

Göncziné Sárvári Gabriella 
Murányiné Bényei Ibolya 
Szigetiné Mezei Gabriella 
Széll Rita 

Csanak Géza 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Kálmánné Szabó Judit 

Rappi Gabriella 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Dr. Czagányi Cecília 

Belkó Judit 
V értesi Zoltán 
Potos Ilona 

Tankerülete igazgatója 
az Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Kőbányai Gézengúz Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 
a Kőbányai Sportközpont igazgatója 

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Költségvetési Osztály 
vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a LÉLEK-pont vezetője 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek 
Szövetségének elnöke 
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Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként a "Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezéséről" szóló 
582. számú előterjesztést, második napirendi pontként pedig az "Egyes intézményvezetői 
illetmények rendezéséről" szóló 620. számú előterjesztést tárgyalja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként a "Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
megbízásának véleményezéséről" szóló 582. számú előterjesztést, második napirendi pontként 
pedig az "Egyes intézményvezetői illetmények rendezéséről" szóló 620. számú előterjesztést 
tárgyalja [56/2014. (XII. 16.)]. 

Mácsik András megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

Ügyrendi felszólalás: 

Vermes Zoltán: Javasolja, hogy a Bizottság vegye le napirendjéről az "Óvodai, iskolai táborok, 
erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolásáról" szóló 593. szám ú előterjesztést, és januárban 
tárgyalja, mivel olyan számlák érkeztek be az elszámolás kapcsán, amelyek a kiállítók ügyetlensége 
miatt rosszul kerültek kiállításra. 

Kálmánné Szabó Judit: Az erdei iskolák szeptemberben lezajlottak. Az elszámolási időszak 2014. 
december l-jéig volt meghatározva a támogatási szerződésben. A szerződés értelmében az 
elszámoláshoz csatolni kell egy szakmai beszámolót, valamint egy gazdasági beszámolót. 2014. 
december 3-án a tankerület igazgatójának jelezték, hogy a számlákkal milyen problémák vannak. A 
beadott számlák nagy részénél a teljesítés dátuma nem felel meg a szerződésben foglaltaknak 

Németh. László: Elmondja, hogy a számlák számszakilag és számvitelileg jók. Az elszámolásnak 
azért nem felelnek meg, mert nagy részük előlegszámla, és ezekre a kiállító teljesítés időpontjának 
az előlegszámla kiállításának időpontját írta. Ezeket a számlákat a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ befogadta, mivel számszakilag nincs probléma velük, de nem vetették össze azzal, hogy az 
esemény mikor történt. 

Dr. Szabó Krisztián jegyzif törvényességi észrevételében felhívja Elnök úr figyelmét, hogy az 
ügyrendi kérdésben történő felszólalás nem érintheti az ügy érdemét, továbbá az ügyrendi 
javaslatról a bizottság vita nélkül dönt. 

Vermes Zoltán: A napirend levételére vonatkozó javaslatát visszavonja. 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság fogadja el napirendjét, és az "Óvodai, iskolai táborok, erdei 
iskolák 2014. évi támogatásának elszámolásáról" szóló napirendi pont keretében vitassa meg a 
felmerült helyzetet és döntsön az előterjesztésrőL Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban további 
észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a 
napirend elfogadásáról a megszavazott sorrendmódosítás figyelembevételével. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 9 1gen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [57/2014. (XH. 16.)]: 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Egyes intézményvezetői illetmények rendezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról 
és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A Budapest Főváros Kormányhivatala iskolai körzethatár-módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő jegyárainak megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötött támogatási szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor polgármester 

9. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. Tájékoztató az általános iskola első osztályos tanulóinak bemeneti méréséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottságának 2015. évi munkaterv-tervezetéről 
Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor képviselő 

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

14. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

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

17. A LÉLEK-Program keretében önkormányzati bérlakásban történő elhelyezések 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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18. A 2014. évi "Kőbánya Sportolója" elismerő cím adományozása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetői megbizásának véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Bejelenti, hogy az érintett nem kéri a zárt ülés tartását. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Gratulál az intézmény igazgatójának az elvégzett munkához. 

Gál Judit: Gratulál az intézményvezető asszonynak. Elmondja, hogy sok változás történt az 
intézményben. Fontosnak tartja a művészeti nevelést, ezért az iskolák közötti jó kapcsolat 
fenntartását hangsúlyozza. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 582. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának 
véleményezéséről" szóló 582. számú előterjesztést támogatja [58/2014. (XII. Hi.)]. 

2. napirendi pont: 
Egyes intézményvezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 620. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Egyes intézményvezetői 
illetmények rendezéséről" szóló 620. számú előterjesztést támogatja [59/2014. (XII. 16.)]. 

3. napirendi pont: 
A nevelési-oktatási intézményekben biztositott gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról 

és a téritési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 

módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közétkeztetés rendszerét 2015. január l-jétől 
több változás is érinti. A Bizottság ismeri a közbeszerzési eljárásban megkötött új szerződést és 
annak körülményeit, amely 2015. január l-jétől új rendszerben biztosítja a közétkeztetést 2015. 
január l-jétől hatályba lép a közétkeztetés új minőségi követelményeit meghatározó miniszteri 
rendelet is, amelynek a jogkövetkezményeit szinténjelen módosítás fogja érvényesíteni. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 624. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Nevelési-oktatási intézményekben 
biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. 
(IX. l.) önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 624. számú előterjesztést támogatja 
[60/2014. (XH. 16.)]. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala iskolai körzethatár-módosításának véleményezése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését az 588. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros Kormányhivatala 
iskolai körzethatár-módosításának véleményezéséről" szóló 588. számú előterjesztést támogatja 
[61/2014. (XH. 16.)]. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 584. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Sportközpont Újhegyi 
Uszoda és Strandfúrdő jegyárainak megállapításáról" szóló 584. számú előterjesztést támogatja 
[62/2014. (XH. 16.)]. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötött támogatási szerződés 

módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 592. számú előterjesztés 
támogatásáról. l 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Sportegyesületek és 
Sportszervezetek Szövetségével kötött támogatási szerződés módosításáról" szóló 592. számú 
előterjesztést támogatja [63/2014. (XII. 16.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Szóbeli módositó javaslat: 

Gál Judit javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő L 22-ei ülésnap tervezett 
napirendje egészüljön ki az alábbi 7. ponttal: 

"7. Iskolai intézményi tanácsokba önkormányzati képviselők delegálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB" 

(626/1. módosító javaslat) 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) támogatja a 
626/1. módosító javaslatot [64/2014. (XII. 16.)]. 

Elnök: Amennyíben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 626. 
számú előterjesztés támogatásáról a 626/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervéről" szóló 626. számú 
előterjesztést a 626/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [65/2014. (XII. 16.)]. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés módositása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a fizetési tétel azért keletkezett, mert az előző 
Kőbányai Roma Önkormányzat nem működött megfelelően. Reméli, hogy az újonnan megalakult 
Önkormányzat jobban teljesít majd. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 600. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal (1 fő nem szavazott) a "Kőbányai 
Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés módosításáról" szóló 600. számú 
előterjesztést támogatja [66/2014. (XII. 16.)]. 
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9. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről" szóló 619. számú előterjesztést megtárgyalta. 

10. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Javasolja, hogy az Önkormányzat adjon lehetőséget arra, hogy a 
figyelmetlenségből rosszul kitöltött és befogadott számlákat javítani tudják, és az elszámolás 
később történjen meg. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és 
a Kőbányai Önkormányzat között fennálló szerződés meghatározza az elszámolás határidejét. Tehát 
abban az esetben, ha az Önkormányzat új határidőt kíván meghatározni, a szerződést módosítani 
szükséges. Elmondja, hogy nem látja, milyen módon kívánják a rosszul beadott számlákat javítani. 

Vermes Zoltán: Elmondja, hogy két módja van a számlák javításának Az egyik mód az, ha a 
vállalkozás sztomózza a korábban rosszul kiállított számlát, és helyette újat állít ki. A másik mód 
pedig az, ha kifizetés után hivatalos módon javítja az elírást, mivel számszaki adatokat nem érint a 
probléma. 

Varga István: Adminisztratív elírás esetén van lehetőség a számla sztomózására, és javítására, új 
kiállítására. 

Elnök: Ha jól érti, akkor ezekben az esetekben előlegszámlákról van szó? 

Németh. László: Igen, előlegszámlákról van szó. Ezeknek a számláknak nem történt meg a 
sztomózása és a helyes teljesítési időre való átírása. 

Pándiné Csernák Margit: Lezárt áfa-időszakról van szó, ezért a kiállító cég ezeket a számlákat 
már nem fogja tudni módosítani. 

Rappi Gabriella: A számla tartalmazza, hogy a szolgáltatás az áfa törvényi hatályáll kívülre esik, 
azonban utazásszervezésről történt a számla kiállítása, amely egyértelműen arra utal, hogy a 
számlakiállító szolgáltatást nyújtott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. Érdemes lenne 
a módosítás során ezt is figyelembe venni. 

Vermes Zoltán: Az áfatörvény azt mondja ki, hogy az utazási irodáknak átszámlázott összeg után 
keletkezett árrés után kell csak áfát fizetni. 
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Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Szabó Krisztián javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezet törlésre kerül és 
helyébe az alábbi határozattervezet lép: 
"A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi erdei iskola, 
nyári tábor támogatásának elszámolása keretében felkéri a Képviselő-testületet, hogy Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
fennálló támogatási szerződésben a 2014. december l-jei elszámolási határidőt 2015. január 31-ére 
módosítsa. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője" 

(539/1. módositó javaslat) 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 1gen, egyhangú szavazattal elfogadja az 539/1. módosító 
javaslatot [67/2014. (XII. 16.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 593. 
számú előterjesztés elfogadásáról az 539/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

68/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi erdei iskola, 
nyári tábor támogatásának elszámolása keretében felkéri a Képviselő-testületet, hogy Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
fennálló támogatási szerződésben a 2014. december l-jei elszámolási határidőt 2015. január 31-ére 
módosítsa. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

n. napirendi pont: 
Tájékoztató az általános iskola első osztályos tanulóinak bemem~ti méréséről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy van-e mód a körzethatárokat úgy átalakítani, hogy azok a 
szociálisan elmaradott térségek, ahol a bemeneti mérések alacsony értéket mutatnak, 
kiegyenlítettebbek legyenek a magasabb értékeket elért körzetekkel 7 

Dr. Fejér Tibor: Érdeklődik, hogy a főváros más kerületeiben milyen a szórás? 

Gál Judit: A körzethatár egy fizikai meghatározottság. Egy intézményhez csak azokat a területeket 
lehet hozzácsatolni, amelyekről könnyen meg lehet közelíteni az intézményt. A törvény szerint 
akkor kell módosítani a körzethatárokat, ha a hátrányos helyzetű gyermekek száma meghaladja a 
25%-ot. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy lehetséges-e integráini azokat a gyereket, akik a 
teljesítményükkel húzni, ösztönözni tudják a gyengébben teljesítőket? 
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Baloghné Stadler Irén: Véleménye szerint az óvodában fontos a prevencw, és a 
fejlesztőpedagógusok munkája. Ezt bizonyítják a mérések eredményei is, így a megkezdett utat 
folytatni kell a továbbiakban is. 

Matlári Gergely: Kiemeli, hogy ez a mérés egy diagnosztizálás. Nem minősít, és nem célszerű más 
kerületekkel összehasonlítani. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság az ".Általános iskola első osztályos tanulóinak bemenett 
méréséről" sz ó ló 585. számú előterjesztést megtárgyalta. 

12. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Humánszolgáltatási Bizottságának 2015. évi munkaterv-tervezdéről 
Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor képviselő 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottságának 2015. évi munkaterv-tervezetéről" szóló 627. 
számú előterjesztést megtárgyalta. 

13. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
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 606. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

69/2014. (XII. 16.) HB határozat 
ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Langauf Miklósné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. 
január l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Aranyos Elemérné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Münz Ivánné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. január l-jérőll2 hónapos 
időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Sólyom Zoltán Andrásné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. január l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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14. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

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 előterjesztés 13. mellékletében szereplő Körösi 
Zoltán Károly a tegnapi nap folyamán elhunyt, de a feleség fenntartja a kérelmét, és azt lehet 
tárgyalni. A család jelenleg albérletben lakik, elvesztették a lakásukat a devizahitel miatt. Nincs 
akadálya annak, hogy a család megkapja a bérleményt. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Czagányi Cecília: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés 12. mellékletében szereplő 
Heisler Magdolna, a mai napig még nem nyújtott be nullás igazolást közüzemi díjakról, ezért a 
határozattervezetet módosítani szükséges. 

Szóbeli módositó javaslat: 

Weeber Tibor előterjesztő javaslata, hogy az előterjesztés 13. mellékletében szereplő 

határozattervezetben szereplő "Körösi Zoltán Károly és" szövegrész kerüljön törlésre. 

(605/1. módosító javaslat) 

Weeber Tibor előterjesztő javaslata, hogy az előterjesztés 12. mellékletében szereplő 
határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon: 

"A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Maglódi út 
liA I. Ih. 1/4. szám alatti kettőszobás, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást Heisler Magdolna 
számára határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy 
az Önkormányzat felé fennálló tartozását és az esetleges közüzemidíj-tartozását rendezi." 

(605/2. módositó javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 605. 
számú előterjesztés elfogadásáról a 605/1. és 605/2. módosító javaslat figyelembevételével. 

l. Az ll 04 Budapest. Harmat u. 150. 5/23. szám alatti lakás bérbeadása 

70/2014. (XH. 16.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Harmat u.. 150. 5/23. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Harmat u. 
150. 5/23. szám alatti kettőszobás, 53 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Hakkel Alexandra 
számára határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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2. Az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 2/131. szám alatti lakás bérbeadása 

7112014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u.. 15/A2/131. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási 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/A 
2/131. szám alatti egyszobás, 26m2 alapterületft, félkomfortos lakást Stéger Gézáné sz.: Baranyi Éva 
számára határozott időre, 2016. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll Ol Budapest, Csilla u. 9/C 2/507. szám alatti lakás bérbeadása 

72/2014. (XII. 16.)HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 9/C 2/507. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Csilla u. 9/C 
2/507. szám alatti kettő félszobás, 37 m2 alapterületű, komfortos lakást Skarupa Henrietta számára 
határozott időre, 2016. december 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal, hogy a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. a lakásban az ablakok cseréjét elvégzi. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 1132. szám alatti lakás bérbeadása 

73/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1132. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási 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 1/32. szám alatti kettőszobás, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást Rácz László számára 
határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll Ol Budapest, Hős u. 15/B 3/59. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

74/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/59. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási 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 
3159. szám alatti egyszobás, 24m2 alapterületű, komfort nélküli lakást Spánitz Anna Mária számára 
határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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6. Az ll 07 Budapest, Árpa u. 24. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása 

75/2014. {XII. 16.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Árpa u. 24. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Árpa u. 24. 
fszt. 4. szám alatti egyszobás, 25m2 alapterületű, komfortos lakást Tóth Tibomé sz.: Baranyi Ildikó 
számára határozott időre, 2015. június 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az ll Ol Budapest, Doba u. 5. 5. lh. 1134. szám alatti lakás bérbeadása 

76/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Doba u. 5. 5. Ih. 1134. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási 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. 5. 
5. lh. 1/34. szám alatti kettő+félszobás, 64m2 alapterületű, félkomfortos lakást Csipak Péter számára 
határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2141. szám_alatti lak(ls bérbeadása 

77/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/41. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási 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 2/41. szám alatti egyszobás, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást Horváth József és Burkovits 
Katalin számára határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az ll 06 Budapest, Tárna u. 4. 2160. szám alatti lakás bérbeadása 

78/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/60. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Táma u. 4. 
2160, szám alatti kettőszobás, 38m2 alapterületű, komfortos lakást Andó András és Andó Andrásné 
sz.: Müller Edit számára határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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l O. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 54/A fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása 

79/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 54/A fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 
54/A fszt. 5. szám alatti egyszobás, 33m2 alapterületű, komfortos lakást Medák Veronika Györgyike 
számára határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. Az ll 04 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 13. szám alatti lakás bérbeadása 

80/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 13. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Sörgyár u. 
49. fszt. 13. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást László István és László 
Istvánné sz.: Rafael Aranka számára határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy László Istvánné az Önkormányzat felé fennálló tartozását rendezi. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az 1106 Budapest, Maglódi út 10/A l h. 114. szám alatti lakás bérbeadása 

81/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 10/A I. h. 1/4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Maglódi út 
ll A I. lh. 1/4. szám alatti kettőszobás, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást Heisler Magdolna 
számára határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy 
az Önkormányzat felé fennálló tartozását és az esetleges közüzemidíj-tartozását rendezi. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll 02 Budapest, Harmat u. l O. l lh. 1/4. szám alatti lakás bérbeadása 

82/2014. (XII. 16.)HB határozat 
az 1102 Budapest, Harmat u. 10. I. lb.. 1/4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Harmat u. 
10. l. lh. 1/4. szám alatti három+félszobás, 123 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kőrösi Zoltán 
Károlyné sz.: Barbalics Zsuzsanna számára határozott időre, 2015. december 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
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Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Az előterjesztés 2. mellékletével kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint a 
bérlő nem lakott életvitelszerűen a lakásban, de szeretne kisebb lakásba költözni, mivel nem tudja 
fenntartani a nagy lakást. Véleménye szerint életszerű, hogy ha valaki nem tud egy nagyobb lakást 
fenntartani, az nem lakik ott, mivel nem tudja fűteni. 

Weeber Tibor: Ha valaki nem lakik az önkormányzati bérlakásban, akkor feltételezhető, hogy van 
hol laknia. A kérelmező évek óta nem lakik ebben a bérleményben, és kísérletet tett annak 
hasznosítására, hiszen egy bérleti jognak van piaci értéke. A kérelmezőnek sok lakást mutattak meg, 
de ezeket nem fogadta el azzal az indokkal, hogy messze vannak a munkahelyétől. Elmondja, hogy 
az Önkormányzatnak nem fűződik érdeke a lakáscseréhez. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 607. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

83/201•t (XII. 16.) HB határozat 
Szabóné Rékási Katalin és Szabó Imre, valamint Bogdán István és Bogdán Ibolya Mária 
lakáscsere iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint 
hozzájárul, hogy Szabóné Rékási Katalin és Szabó Imre a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll 02 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 3/64. szám alatti egy+fél 
szoba, 36m2 alapterületű, összkomfortos lakás bérleti jogát Bogdán István és Bogdán Ibolya Mária 
bérlőknek a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában álló, l 097 
Budapest, Drégely utca 18. fszt. 14. szám alatt található egy+két fél szoba, 45 m2 alapterületű, 
komfortos lakáson fennálló bérleti jogára el cserélje. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. 3/64. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Bogdán István és Bogdán Ibolya Mária számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

84/2014. (XII. 16.) HB határozat 
Kissné Papp Mária, valamint Kecskés István és Kecskés Istvánné sz.: Havlik Mária lakáscsere 
iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján Kissné 
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Papp Máriának a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 07 
Budapest, Árpa u. 24. fszt. l. szám alatti kettő+fél szaba, 66 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó bérleti joga, valamint Kecskés Istvánnak és Kecskés Istvánnénak sz.: Havlik Mária a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 1084 Budapest, Fecske 
u. 15. 1/6. szám alatt található egy szoba, 30m2 alapterületű, félkomfortos lakásra vonatkozó bérleti 
joga cseréjéhez nemjárul hozzá. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. napin.mdi pont: 
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesitése 
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 609. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

85/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. 3/50. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján Godina 
István Józsefnének az ll 02 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. 3/62. 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 1102 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. 3/50. 
szám alatti egy+fél szoba, 42 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Godina István Józsefné sz.: 
Vallyon Ibolya számára határozott időre, 2016. december 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az ll 02 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. 3/62. szám alatti lakást tisztán, kifestve, 
legkésőbb 2015. február 28-ig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére átadja. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

86/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Korponai utca 11. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LJLXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján Samu 
László Gyulának az 1102 Budapest, Korpanai utca ll. fszt. 5. 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 1102 Budapest, Korpanai utca ll. fszt. 6. szám 
alatti egyszobás, 50m2 alapterületű, komfortos lakást Samu László Gyula számára 2016. december 
31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a Képviselő-testület a lakás szaigálati 
jellegét megszünteti, továbbá a bérlő az ll 02 Budapest, Korpanai utca ll. fszt. 5. szám alatti lakást a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére átadja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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17. napirendi pont: 
A LÉLEK-Program keretében önkormányzati bérlakásban történő elhelyezések 

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 608. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

87/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/60. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási 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 
3160. szám alatti egyszobás, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást Balog Krisztián számára határozott 
időre, 2015. december 31-ig, szociális alapon bérbe adj a. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

88/2014. (XII. 16.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/61. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási 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 
3/61. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást Gölöncsér Zoltán számára határozott 
időre, 2015. december 31-ig, szociális alapon bérbe adj a. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalja a 18. és a 19. napirendi pontokat. 

18. napirendi pont: 
A 2014. évi "Kőbánya Sportoló ja" elismerő dm adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "2014. évi 
"Kőbánya Sportalája" elismerő cím adományozásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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19. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú. fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Népjóléti tárgyú 
fel/ebbezések elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Napirendek után 
megadja a szót Vermes Zoltánnak. 

Vermes Zoltán.: Kéri a képviselőket, valamint a Bizottság tagJait, hogy az intemeten jobban 
legyenek jelen. Példaként említi a kutyájával kilakoltatott öregurat, akit egy érdi család fogadott be. 
Kéri, hogy ilyen esetekben adjunk ki ellennyilatkozatot 

Weeber Tibor: Érdeklődik, hogy a Bizottság ülése lezárásra került-e? 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 1040 órakor bezárja. 

K.m.f. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző· 

17 



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 felszólalásí jegy 
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