
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. január 20-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 
100.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, Mácsik András, Varga István, a bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a bizottság nem képviselő 
tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Gál Judit, a Bizottság képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 

Távolmaradás oka: 
családi ok 

Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Pfeifer Istvánné a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Béres Péterné a Kőbányai Kékvirág Óvoda vezetője 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 

Osztály vezetője 
Kálmánné Szabó Judit 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Dr. Czagányi Cecília 

Belkó Judit 
Miletics Marcell 
Szanyi Gergely 

a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Baptista Szeretetszolgálat részéről 
a Baptista Szeretetszolgálat részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülés'ét,.' Megállapíij~,1 ·, 
hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva v~zeti. Az ...... 
ülésről hangfelvétel készül. 1/5'32:{ j.ZOj 5 (!'J·. · 
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Felszólalás ügyrendi kérdésben: 

Radványi Gábor: Ügyrendi javaslata, hogy a Bizottság vegye le napirendjéről a "Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról" szóló 28. számú 
előterjesztést, mivel törvényi változás történt, amelynek az átvezetése februárban tud megvalósulni 
teljes mértékben, továbbá javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként tárgyalja a "Baptista 
Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötése" tárgyú 20. számú előterjesztést, a 
Szeretetszolgálat jelen lévő képviselői miatt. 

Weeber Tibor: Javasolja, hogy a Bizottság ne tárgyalja a "Szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 29. számú előterjesztést. 

Dr. Egervári Éva: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Weeber Tibor alpolgármester úr által említett 
előterjesztést az előterjesztő a tegnapi nap folyamán visszavonta. 

W ee ber Tibor: Visszavonja ügyrendi javaslatát. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését Radványi Gábor alpolgármester úr ügyrendi 
javaslatáróL 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal leveszi napirendjéről a "Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról" szóló 28. számú 
előterjesztést, valamint első napirendi pontként tárgyalja a Baptista Szeretetszolgálattal 
együttműködési megállapodás megkötése" tárgyú 20. számú előterjesztést [1/2015. (I. 20.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend 
elfogadásáról a megszavazott ügyrendi javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [2/2015. (I. 20.)]: 

l. A Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Humánszolgáltatási Bizottság 2015. évi munkaterve 
Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor képviselő 

3. Az iskolai intézményi tanácsokba delegált tagok 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda részére államháztartásen kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A bérbeadással nem hasznosítható üres lakások lakásállományból történő törlése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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8. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Baptista Szeretets:wlgálattal együttműködési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata az, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő 
megállapodás egészüljön ki egy új 3. ponttal az alábbiak szerint: 

"3. A 2. pont h) alpontban meghatározott feladattal összeftiggésben a porta fűtéséhez szükséges 
tűzifát az Önkormányzat biztosítja." 

(20/1. módositó javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20. számú 
előterjesztés támogatásáról a 20/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Baptista Szeretetszolgálattal 
együttműködési megállapodás megkötéséről" szóló 20. számú előterjesztést a 20/1. módosító 
javaslat figyelembevételével támogatja [3/2015. (I. 20.)]. 

2. napirendi pont: 
A Humánszolgáltatási Bizottság 2015. évi munkaterve 

Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 14. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

4/2015. (I. 20.) HB határozat 
a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. évi munkatervéről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az l. melléklet szerint hagyjajóvá a 2015. évi munkatervét. 

l. melléklet a 4/2015. (l 20.) HB határozathoz 

(Az l. mellékletben szerepi ő munkaterv mindenben megegyező az előterjesztésben szerepi ővel.) 
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3. napirendi pont: 
Az iskolai intézményi tanácsokba delegált tagok 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Érdeklődik, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő intézményi tanácsok listáján 
miért nem szerepel a Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola? 

Radványi Gábor: Válaszában elmondja, hogy az előző ciklusban meglévő listát vették alapul az 
előterjesztés elkészítésénéL Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy kérte a Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály munkatársait, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Képviselő
testület új tagjaival, és tájékoztassák őket az intézményi tanácsokba történő delegálás lehetőségéről. 

Kálmánné Szabó Judit: Megerősíti azt, hogy a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztálya az előző ciklusban meglévő listát használta az előterjesztés elkészítése 
során. Az iskolai intézményi tanácsokba történő delegálásnál csak a kőbányai székhelyű 

intézmények vehetők figyelembe, így tisztázandó, hogy a Giorgio Perlasca Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola székhelye is Kőbányán található-e. 

Radványi Gábor: A Képviselő-testület üléséig ezt a kérdést tisztázni fogják. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Bányai Tibor Péter szóbeli módositó javaslata az, hogy a határozattervezet l. mellékletében 
szereplő táblázat 13. sor C oszlopban szereplő "Bányai Tibor Péter" név kerüljön törlésre és a 3. sor 
C oszlopa egészüljön ki "Bányai Tibor Péter" névvel. 

(23/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 23/1. módositó javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 23. számú 
előterjesztés támogatásáról a 23/1. módosító javaslat figyelembevételéveL 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Iskolai intézményi tanácsokba 
delegált tagok" tárgyú 23. számú előterjesztést a 23/1. módosító javaslat figyelembevételével 
támogatja [5/2015. (1. 20.)]. 

4. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

és a Kőbányai Egyesitett Bölcsődék alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságot hozza meg döntését a 27. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai önkormányzati 
fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ és a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék alapító okiratainak módosításáról" szóló 27. számú előterjesztést támogatja [6/2015. 
(1. 20.)]. 

4 



5. napirendi pont: 
A Kőbányai Kincskeresők Óvoda részére áUamháztartáson kivüli támogatás átvételének 

jóváhagyása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 6. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
részére államháztartásan kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról" szóló 6. számú előterjesztést 
támogatja [7/2015. (I. 20.)]. 

6. napirendi pont: 
A bérbeadással nem hasznositható üres lakások lakásállományból történő törlése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 25. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Bérbeadással nem hasznosítható 
üres lakások lakásállományból történő törléséről" szóló 25. számú előterjesztést támogatja [8/2015. 
(I. 20.)]. 

7. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság az egyes kérelmeket külön-külön tárgyalja, majd ezt követően 
egybe szavazzon a határozattervezetek elfogadásáról. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

l. 1102 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. 1/31. 

Belkó Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy Kálmán Katalin Krisztina a fennálló lakbértartozására 
részletfizetési megállapodást kötött, amelyet egyhónapos csúszással elkezdett törleszteni. 

Dr. Czagányi Cecília: Beszámol arról, hogy a bérlő élettársa nevén volt egy garázs, amelyen 
tartozás van. 

Belkó Judit: Elmondja, hogy a bérlő élettársa ezt a kocsibeállót kedvezményesen kapta bérbe. 

Weeber Tibor: V él eménye szerint a bérlő együttműködése nem megfelelő. Év ekig nem fizette a 
lakbért, óriási tartozást halmozott fel, de az Önkormányzat megpróbálja a bérleményben tartani. 
Elmondja, hogy Kőbányán egyetlen olyan család sem került kilakoltatásra, aki minimális erőfeszítést 
tett annak érdekében, hogy ne lakoitassák ki. 
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6. ll 05 Budapest, Maláta u. 13. fszt. 18. 

Dr. Czagányi Cecília: Tájékoztatásul elmondja, hogy a kérelmező négyszeri hiánypótlási felszólítás 
után sem pótolta a hiányzó igazolásokat. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata: Az elhangzottak alapján törlésre kerül az 
"Önkormányzati lakást igénylők kérelmeiről" szóló 24. számú előterjesztés 6. mellékletében 
szereplő határozattervezet 

(24/1. módosító javaslat) 

8. ll02 Budapest, Liget utca 29. fszt. 9. és fszt. 9/A 

Dr. Czagányi Cecília: Tájékoztatásul elmondja, hogy a két lakás összevonását követően a lakás 
alapterülete 50 m2

. Ezt javítani szükséges az előterjesztés 8. mellékletében szereplő 
határozattervezetben. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 8. mellékletében szereplő 
határozattervezet az alábbiak szerint módosul: 

"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, Liget utca 
29. fszt. 9. és fszt. 9/A szám alatti lakások összevonásával létrejött kettőszobás, [54 m2

] 50 m2 

alapterületű, komfortos lakást Végh Éva számára határozott időre, 2017. január 31-ig szociális 
alapon bérbe adja." 

(24/2. módosító javaslat) 

9. ll02 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. 1118. 

Belkó Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy lakbértartozás miatt felmondásra került a bérleti 
jogviszony. Jelenleg per van folyamatban, a következő tárgyalásra február 13-án kerül sor. A 
kérelmező a Hálózat Alapítvány segítségével szeretné rendezni tartozását. 

ll. ll Ol Budapest, Hős u. 15/B mfszt. 78. 

Belkó Judit: A bérlő jelentős tartozást halmozott fel, amelyre részletfizetési megállapodást nem 
kötött. A közüzemi szolgáltatókkal szemben fennálló tartozására részletfizetési megállapodással 
rendelkezik. 

Weeber Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy amíg a vízdíjra nincs részletfizetési megállapodása a 
kérelmezőnek, addig a Bizottság nem tud dönteni. Az Önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy 
bérleti szerződést kössön a kérelmezőveL 

Dr. Czagányi Cecilia: A lakás kiürítésével kapcsolatban jelenleg peres eljárás van folyamatban. A 
következő tárgyalásra 2015. február ll-én kerül sor. 
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Lakatos Béla: Megfontolásra javasolja, hogy az előterjesztés ll. mellékletében szereplő 

határozattervezetről a Bizottság a következő ülésen hozza meg döntését. 

Weeber Tibor: Beszámol arról, hogy ha megvan a jogerős ítélet, akkor nem biztos, hogy a Bizottság 
tárgyalni tudja a kérelmet. 

Vermes Zoltán: Egyetért azzal, hogy együtt kellene működnie azoknak a családoknak, akik számára 
segítő kezet nyújtanak Érdeklődik, hogy meg lehet-e oldani azt, hogy egy szociális munkás kimegy 
a családhoz, és tájékoztatja őket a várható következményekről? Lehet, hogy a család nem veszi át a 
postát, ezért nem értesült a következményekrőL Szívesen vállalja, és elmegy a családhoz, hogy 
tájékoztatást adjon számukra. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a család folyamatos kapcsolatban van a BÁRKA Kőbányai 
Családsegítő Szolgálattal. Véleménye szerint a Családsegítő Szolgálat folyamatos tájékoztatást ad a 
család részére. 

Varga István: Kőbánya lakossága azzal bízta meg a képviselőket, hogy gyakorolják Kőbánya 
anyagi és szellemi javai felett a hatalmat, a döntést, és a köz vagyonával gazdálkodjanak. Véleménye 
szerint joggal elvárható, hogy azok az emberek, akik a közösségtől várják az életük fenntartásához 
szükséges segítséget, együttműködőek legyenek. Nem kötelező mindenkinek Kőbányán élnie. Aki 
nem tartja be a minimálisan elvárható szabályokat, az lakhat más kerületben is. 

Vermes Zoltán: Sok igazság volt abban, amit Varga István képviselő úr mondott. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy ha most elbalasztja a Bizottság a döntést, akkor a család haladékot kap. Ha most 
elutasítja a Bizottság a kérelmet, akkor a kilakoltatás mellett dönt. Ha a Bíróság a kilakoltatás mellett 
dönt, akkor a következő bizottsági ülésre már nem lehet visszahozni a kérelmet. Azt gondolja, hogy 
ha a Bizottság ad egy lehetőséget a családnak, azzal nem visel nagy kockázatot. 

Weeber Tibor: Ha a Bizottság javasolja, hogy kerüljön törlésre az előterjesztés ll. mellékletét 
képező határozattervezet, akkor azt támogatni fogja, azt azonban kiemeli, hogy a jogi háttér miatt 
nem adható bérbe a család számára a kérelmezett lakás. 

Lakatos Béla: Véleménye szerint figyelembe kell venni azt is, hogy a kérelmezett lakás a Hős 
utcában található. Nehéz kiadni, ezért meg kellene próbálni kompromisszumot kötni, és behajtani a 
tarozást. 

Varga István: Felhívja a figyelmet arra, hogy Vermes Zoltán javaslata által a Bizottság kisiklik a 
döntéshozatal felelőssége alól, és a Bíróságra bízza azt. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata: A vitában elhangzottak alapján törlésre kerül az 
"Önkormányzati lakást igénylők kérelmeiről" szóló 24. számú előterjesztés ll. mellékletében 
szereplő határozattervezet 

(24/3. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 24. számú 
előterjesztés elfogadásáról a 24/1-3. módosító javaslatok figyelembevételével. 
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9/2015. (I. 20.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. 1131. 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, Kolozsvári 
utca 29-31. 1/31. szám alatti háromszobás, 73 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kálmán Katalin 
Krisztina számára határozott időre, 2016. január 31-íg szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10/2015. (I. 20.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari utca 17. 1112/A 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 utca 
17. 1/12/A szám alatti egyszobás, 39 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Diczmann Brigitta 
Mariann számára határozott időre, 2016. január 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

11/2015. (I. 20.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. tetőtér 78. 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, Kolozsvári 
u. 29-31. tetőtér 78. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Szakács Adrien 
Dóra sz.: Kosár Adrien Dóra számára határozott időre, 2017. január 31-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12/2015. (I. 20.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely utca 62. fszt. 16. 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, Gergely 
utca 62. fszt. 16. szám alatti egyszobás, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást Bódi Katalin és Dávid 
Károly számára határozott időre, 2016. január 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8 



13/2015. (I. 20.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló utca 8. 9/36. 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, Gyakorló 
utca 8. 9/36. szám alatti egy és félszobás, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Erőss Márta 
Andrea számára határozott időre, 2016. január 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14/2015. (I. 20.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Luca köz 1. H. ih. fszt. 7. 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 ll Ol Budapest, Luca köz l. 
II. Ih. fszt. 7. szám alatti kettőszobás, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást Nagy Ferenc István és 
Nagy Sándor számára határozott időre, 2016. január 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15/2015. (I. 20.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget utca 29. fszt. 9. és fszt. 9/A szám alatti lakások összevonásávallétrejött 
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, Liget utca 
29. fszt. 9. és fszt. 9/A szám alatti lakások összevonásávallétrejött kettőszobás, 50m2 alapterületű, 
komfortos lakástVégh Éva számára határozott időre, 2017. január 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16/2015. (I. 20.) HB határozat 
az1102 Budapest, Kolozsvári utca 29-31. 1/18. 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, Kolozsvári 
utca 29-31. 1/18. szám alatti egy+félszobás, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kerekes 
Lászlóné és Szabados Imre számára határozott időre, 2016. január 31-ig szociális alapon bérbe adja 
azzal a feltétellel, hogy a lakbértartozásukat a Hálózat Alapítvány megfizeti, illetve arra 
részletfizetési megállapodást kötnek. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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17/2015. (I. 20.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Gőzmozdony utca 1. 9/38. 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, 
Gőzmozdony utca l. 9/38. szám alatti háromszobás, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Boros 
József Lajosné és Gál Viktória számára határozott időre, 2015. július 31-ig szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy a közüzemidíj- és lakbértartozásukra részletfizetési megállapodást 
kötnek. 
Határidő: 2015. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 5. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

18/2015. (I. 20.) HB határozat 
Bodnár Zoltánné és Kristofori Ferenc 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 Bodnár Zoltánné sz.: Kelemen Andrea a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 2/34. szám alatti egyszobás, 
25 m

2 alapterületű, összkomfortos lakás bérleti jogát Kristofori Ferenc 5100 Jászberény, Alsómuszaj 
tanya 58/2. szám alatt található egyszobás, 40 m2 alapterületű, komfortos lakása 1/1 arányú 
tulajdonjogára elcserélje. 

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. 2/34. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kristofori 
Ferenc számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. február 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 9. napirendi pontot. 
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9. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 955 órakor bezárja. 

Dr. Mátnhl. Gá r 
bizottságielnÖk 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

K. m. f. 

ll 



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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