
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. március 17-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 
115.) megtartott ül é sén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Varga István; a bizottság 

crJ· képviselő tagj ai, 
Almádi Krisztina, 
képviselő tagjai. 

Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a oizottság nem 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Rappi Gabriella a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály képviseletében 
Nagyné Berecz Györgyi a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
Pfeifer Istvánné a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Gergely Károlyné a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke 
Nagy István a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 

Csanak Géza 
Révész Istvánné 
Antalics Hajnalka 
Fenyvesiné Huller Tímea 
Házi Melinda 
Gajdics Józsefné 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Sós Zsuzsanna 

JoósTamás 

Némethné Lehocki Klára 
Szabó Ildikó 

Sárvári György 

vezetője 

a Kőbányai Sportközpont vezetője 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője 
a Kőbányai Hárslevelű Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gesztenye Óvoda vezetője 
a Kőbányai Rece-Fice Óvoda vezetője 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetője 
az Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola igazgatója 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
vezetője 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerülete képviseletében 
a Törekvés Sportegyesület elnöke 
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Meghívottak: 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Jógáné Szabados Henrietta 

Dr. Czagányi Cecília 

Belkó Judit 
Kissné Németh Erzsébet 

Erdősné Polgár Veronika 

Kissné Papp Mária 

a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
részéről 

a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
részéről 

kerületi lakos 

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 T asi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Javasolja, hogy harmadik napirendi pontként az "Óvodavezetők közalkalmazotti jogviszonnyal 
kapcsolatos kérelmének elbírálásáról" szóló 147. számú előterjesztést, ötödik napirendi pontként 
pedig az "Óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolásáról" szóló 
148. számú előterjesztést tárgyalja a Bizottság. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal harmadik napirendi pontként az 
"Óvodavezetők közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálásáról" szóló 14 7. 
számú előterjesztést, ötödik napirendi pontként pedig az "Óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 
2014. évi támogatásának elszámolásáról" szóló 148. számú előterjesztést tárgyalja [70/2015. 
(IlL 17.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a 
napirend elfogadásáról az elfogadott sorrendmódosítás figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [7112015. (IH. 17.)]: 

l. A 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. Óvodavezetők közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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6. A Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
összeolvadása és vezetői álláshely pályáztatása 
Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

9. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak rnódosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l O. A Törekvés Sportegyesülettel bérleti szerződés kötése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2015. évi önköltségének és intézményi térítési 
díjának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. A Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A Peter Cserny Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. A Körösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015. évi rnunkaterve 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által rnűködtetett iskolák 
diáksport-egyesületei részére a 2014. II. félévben nyújtott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 2014. 
évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Bem JózsefBajtársi Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány részére nyújtott 2014. évi 
támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. A Budapest 
elszámolása 
Előterjeszt ő: 

Kőbányai Szent László Plébánia részére nyújtott 2014. évi támogatás 

Weeber Tibor alpolgármester 
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23. A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány részére nyújtott 2014. évi támogatás 
elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A civil szervezetek 2015. évi támogatásáráról szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. A Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

26. A Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. A Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

28. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati kiírása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

29. A gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

30. Az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

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

34. Az önkormányzati lakásokban 2014. évben végzett bérlemény-ellenőrzés tapasztalatai 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

35. A Pro Sanitate díj adományozására vonatkozó javaslat 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

36. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása (137. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Bányai Tibor Péter megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont: 
A 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2015. szeptember l-jén hatályba lépő köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az a gyermek, aki adott év augusztus 
31. napjáig betölti a harmadik életévét, az a nevelési év kezdő napjától napi négy órában óvodai 
foglalkozáson köteles részt venni. A kötelezettség alól a szülő kérésére a jegyző adhat 
felmentést. Az óvodákba jelentkezők várható számát meghatározó adat a 2012-ben született 
gyermekek száma. Összességében az óvodába lépő gyerekek száma 825 fő, az óvodák összes 
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szabad férőhelye pedig 806 fő. Ezt figyelembe véve, akkor szükséges az elhelyezés megoldása, 
ha minden három-, négy-, ötéves igényli az óvodai ellátást Az eddigi tapasztalatok szerint 70-
80%-os a jelentkezés. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Baloghné Stadler Irén: Az előző évek gyakorlatát figyelembe véve, ezek a gyerekek nem 
minden esetben fognak megjelenni az intézményekben. Elmondja, hogy komoly kutatást 
végeztek annak érdekében, hogy tudják, hány gyermek van a kerületben. Megköszöni a 
Humánszolgáltatási Főosztály munkáját. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 161. 
számú előterjesztés támogatásáróL 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "2015/2016. nevelési évben 
indítandó óvodai csoportokról" szóló 161. számú előterjesztést támogatja [72/2015. (HI. 17.)]. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók Háza 

Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A köznevelési intézmények vezetői közülNagy Ágotának, a Kőbányai Csodafa Óvoda, 
és Révész Istvánnénak, a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetőjének magasabb vezetői megbízása 
2015. július 31-én lejár. Baloghné Stadler Irén, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda és Gajdics 
Józsefné, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetői élni kívánnak a nők kedvezményes 
nyugdíjazásának lehetőségéveL Baloghné Stadler Irén és Gajdics Józsefné a vezetői 
megbízásukról írásban lemondanak, ezáltal a felmentési idejük munkában nem töltött 
időszakában már lehetséges új vezető kinevezése. Erre való tekintettel szükségessé válik a 
vezetői pályázatok kiírása. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele 
van, jelezze. 

Szóbeli módositó javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet 3. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
"3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Varga Istvánt,_[és] 
j) Vermes Zoltán Lászlót[,] és 
k) Radványi Gábort." (120/1. módositó javaslat) 
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Az előterjesztő támogatja a 120/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságot hozza meg döntését a 120. 
számú előterjesztés támogatásáról a 120/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Csodafa Óvoda és a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 120. számú előterjesztést támogatja 
[73/2015. (HI. 17.)]. 

3. napirendi pont: 
Óvodavezetök közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálása 

Elöterjesztö: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Révész Istvánné: Megköszöni, hogy megállapításra került részére a címzetes igazgatói pótlék. 
Mindenkinek olyan tartalmas 3 8 év et kíván, mint amit ő töltött el itt Kőbányán. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságot hozza meg döntését a 147. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Óvodavezetők közalkalmazotti 
jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálásáról" szóló 14 7. szám ú előterjesztést támogatja 
[74/2015. (IH. 17.)]. 

4. napirendi pont: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztö: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület 25 OOO OOO Ft összegű támogatást 
nyújtott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 10. Tankerület (a továbbiakban: KLIK) 
részére. A támogatás felhasználásáról a KLIK 2014. december 31-ig volt köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. A beszámolót és az elszámolást 
2015. január 14-én nyújtotta be, majd hiánypótlást követően az elszámolását 2015. január 21-én 
kiegészítette. A támogatást legnagyobb részben oktatási és sporteszközök vásárlására (58%) és a 
diáksportegyesületek támogatására (29%) használta fel. A támogatás során biztosított 
25 OOO OOO forint elszámolása teljes egészében elfogadható. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Meglepte, hogy az iskolák hangsúlyozottan a hangosítással összefüggő 
eszközökre költöttek. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti 
Iskola létszáma 600 főről l OOO főre emelkedett, de nem tudják a tanulókat ellátni 
hangszerekkel. Érdeklődik, hogy feladata-e a KLIK-nek a hangszerellátás? 
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Radványi Gábor: A hangszerrel való ellátás a KLIK feladata, de a gyakorlat azt mutatja, hogy 
az Önkormányzat mindig támogatja a zeneiskola hangszerbeszerzését 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságo t hozza meg döntését a 163. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

75/2015. (IH. 17.) HB határozat 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi 25 millió 
forint támogatásáról szóló elszámolást elfogadja. 

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

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület 4 OOO OOO Ft összeget biztosított az 
erdei iskolák és nyári táborok támogatására. A KLIK-nek az 535/2014. (XII. 18.) KÖKT 
határozat alapján 2015. január 31-jéig kellett az elszámolást és a beszámolót benyújtania. A 
KLIK az elszámolást és a beszámolót 2015. február 6-án nyújtotta be. A támogatásból fel nem 
használt összeget, valamint a nem megfelelően elszámolt összeget és ezeknek a támogatási 
összeg átutalása napjától a visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével 
megegyező ügyleti és késedelmi kamatát 2015. március 6-án visszafizette az Önkormányzat 
részére. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 148. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

76/2015. (IH. 17.) HB határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság 

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak és 
b) a Kőbányai Kincskeresők Óvodának 

a 2014. évi óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák támogatásáról szóló elszámolását elfogadja. 
2. A Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fel nem használt, valamint a 
nem megfelelően elszámolt összeg és kamatai, összesen 46 706 Ft visszafizetését tudomásul 
veszi. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat módosítására és a költségvetési rendeleten 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az intézmény feladatai három fő területre irányulnak: az 
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uszoda üzemeltetésére, az Ihász utcai és a Sibrik Miklós úti sportlétesítmények üzemeltetésére, 
valamint a sportrendezvények szervezésére és lebonyolítására. Sikeres rendezvénynek mondható 
a Népligetben megrendezett streetball fesztivál, a Közszolgálati Sportnap, a Kőbányai Senior 
Olimpia, a Curling Kupa, a Kinder Maraton, valamint a lakossági úszóverseny is. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

77/2015. (111.17.) HB határozat 
a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. évi szakmai tevékenységéről 

szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (a továbbiakban KSFK) 2014. 
április l. napjával új költségvetési szervként jött létre. A Képviselő-testület az új költségvetési 
szerv vezetésével pályázat útján 2014. június 1-jétől2015. május 31-éig terjedő határozott időre 
Nagy Istvánt bízta meg. A KSFK kiemeit feladata a diáksport szervezése. Minden kerületi 
közoktatási intézményben működik sportszervezet Az általános iskolákban működő DSE-k 
taglétszáma l 377 fő, ez a tanulók 34%-a. Az intézmény bekapcsolódott a kerület hagyományos 
sportrendezvényei lebonyolítási munkáiba. Így került sor a "Kőbánya Legerősebb embere" és a 
"Kőbányai Virtus" vetélkedőre, valamint a második "Közszolgálati Sportnapra" is. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a ll O. szám ú előterjesztés 
elfogadásáról. 

78/2015. (Hl. 17.) HB határozat 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolóról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. évi 
szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 

összeolvadása és vezetői álláshely pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Korábban már megfogalmazódott az a szándék, hogy a jövőben egy költségvetési 
intézmény működjön a kerületben, amely komplexen látja el a sport körébe tartozó 
önkormányzati feladatokat. Ennek érdekében az Önkormányzat 2015. május 31-ei hatállyal új 
intézményt hozna létre összeolvadás útján, amelynek az előterjesztés szerint Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont lenne a neve. A közös igazgatású, többcélú intézmény létrehozásának célja a 
kerületben működő sportlétesítmények egy intézményben való összpontosítása, a különböző 
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telephelyek szakmai munkájának és a szolgáltatásoknak az összehangolása, az intézmények 
közötti hatékony együttműködés megvalósítása a lakosság részére nyújtott ellátások bövítése 
érdekében. A kötelező feladatok ellátásában továbbra is érvényesíteni kell a célszerű, hatékony, 
költségtakarékos struktúrák kialakítását. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban. felszólal: 

Radványi Gábor: A névvel kapcsolatban elmondja, hogy végleges döntés a Képviselő-testület 
ülésén fog születni. 

Szóbeli módositó javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l O. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
"10. A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot ír ki a Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont vezetői teendőinek ellátására az 5. melléklet szerinti tartalommal. A 
pályázati kiírás a Közigazgatási Állásportálon és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján jelenik meg. A Képviselő-testület a Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a 
pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint bizottságat hoz létre, amelynek 
tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Varga Istvánt,_[ és] 
j) Vermes Zoltán Lászlót[,] és 
k) Radványi Gábort. 

Az előterjesztő támogatja a 168/1. módositó javaslatot. 
(168/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 168. 
számú előterjesztés támogatásáról a 168/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) a "Kőbányai 
Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról és vezetői 
álláshely pályáztatásáról" szóló 168. számú előterjesztést a 168/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja [79/2015. (IH. 17.)]. 

9. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humán.szolgáltató 

Központ és a Kőbányai Egyesitett Bölcsődék alapító okiratainak módositása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapító 
okirat módosító okirata tekintetében írásbeli módosító javaslatot fog benyújtani a Képviselő
testület ülésére, mivel a Magyar Államkincstár hiánypótlási végzést bocsátott ki. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését a 150. 
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 150. számú előterjesztést támogatja 
[80/2015. (III. 17.)]. 

10. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesülettel bérleti szerződés kötése 

Eiőterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságo t hozza meg döntését a 177. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Törekvés Sportegyesülettel 
bérleti szerződés kötéséről" szóló 177. számú előterjesztést támogatja [81/2015. (III. 17.)]. 

Varga István megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozat képes. 

U. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2015. évi önköltségének és intézményi téritési 

díjának meghatározása 
Előterjesztő: d:r. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy évente sor kerül ezen tárgyú előterjesztés 
megtárgyalására. Korábban a szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekvédelmi 
törvény tette kötelezővé az önköltség, de ma már csak az egyik törvény rendelkezik erről. Az 
intézményi térítési díj nem haladhatja meg az önkormányzati önköltség és az állami normatíva 
együttes összegét. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjaként 
beszámol arról, hogy nagy változáson ment keresztül az intézmény. A korábbi 150 fő helyett 
majdnem kétszer annyi főt étkeztetnek. Elmondja, hogy zökkenőmentesen lezajlott az átépítés, 
valamint az átállás. Megköszöni Lajtai Ferencné, valamint az intézmény munkatársainak 
munkáját. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését a 170. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 1 O igen, egyhangú szavazattal a "Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások 2015. évi önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározásáról" szóló 
170. számú előterjesztést támogatja [82/2015. (III. 17.)]. 

12. napirendi pont: 
A Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy ellátási szerződés útján a Magyar Vöröskereszt utcai szociális munkát 
és hajléktalanok nappali ellátását biztosítja. A Vöröskereszt a nappali ellátás keretein belül a 
nappali melegedőjében naponta ll 0-170 hajléktalan részére biztosít nappali tartózkodási 
lehetőséget, a krízisidőszakban 19 fő részére éjszakai szállást is nyújtanak. Naponta 250 adag 
meleg ételt osztanak ki a hajléktalanok és szegény családok között. A Vöröskereszt az ellátási 
szerződésben foglaltaknak idáig maximálisan eleget tett, az Önkormányzattal hatékony 
együttműködést alakított ki. Az állami források beszűkülése miatt 4 millió Ft hozzájárulást kér 
az általa nyújtott szolgáltatások biztosításához. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését a 123. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Magyar Vöröskereszttel 
ellátási szerződés megkötéséről" szóló 123. számú előterjesztést támogatja [83/2015. (III. 17.)]. 

13. napirendi pont: 
A Peter Cserny Alapitvány 2014. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Peter Csemy Alapítvány a 2014. élvben 300 OOO Ft 
összegű támogatásban részesült, a támogatási összeg felhasználásával időben elszámolt Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 115. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

84/2015. (III. 17.) HB határozat 
a Peter Cserny Alapitvány 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Peter Csemy Alapítvány 2014. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 

14. napirendi pont: 
A Peter Cserny Alapitvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Peter Csemy Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, szállításáért, intenzív 
ellátásáért, valamint a gyermekek intenzív kezelését követő teljes körű gondozásáért jött létre. 
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Az Alapítvány az elmúlt évben 94 esetben végezte a X. kerületi lakcímmel rendelkező 
újszülöttek egészségügyi intézmények közötti szállítását. Az Alapítvány kérelmet nyújtott be a 
2015. évre vonatkozó támogatásával kapcsolatban. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Az adatok frissítést igényelnek, mivel a Bajcsy-Zsilinszky Kórház nem 
kőbányai intézmény, az egész agglomeráció idetartozik Megdöbbentő, hogy milyen gyorsan 
emelkedik az esetek száma, erről valamilyen orvosi véleményt szívesen meghallgatna, mivel 
országosan nem ilyen magas ez a növekedés. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését a 118. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Peter C sem y Alapítvány 
támogatási kérelméről" szóló 118. számú előterjesztést támogatja [85/2015. (HI. 17.)]. 

15. napirendi pont: 
Az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az Utcáról Lakásba Egyesület célja a hajléktalanságból kivezető "elsőként lakhatásf' 
szemléletű programnak szakmai támogatása és megvalósítása, amelynek révén hajléktalan 
emberek ismét a társadalom teljes jogú tagjaivá válhatnak. Együttműködési 
szándéknyilatkozatban az Önkormányzat vállalta, hogy a 2015. évben két felújításra szoruló 
önkormányzati lakást felújítási kötelezettséggel bérbe ad korábban kőbányai lakcímmel 
rendelkező hajléktalan személyeknek a "Kunyhóbóllakásba" program keretében. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését a 136. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Utcáról Lakásba Egyesülettel 
együttműködési megállapodás megkötéséről" szóló 136. számú előterjesztést támogatja 
[86/2015. (Hl. 17.)]. 

16. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesitett Bölcsődék 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 129. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

87/2015. (IH. 17.) HB határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. 
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17. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkaterve 

Előterjesztő: Weebe:r Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ munkája sokoldalú, nagy 
területet fed le. Évről évre bővül a feladata, valamint az ellátandó terület. Megköszöni az 
intézmény munkatársainak a munkáját. Véleménye szerint fontos, hogy ilyen jó színvonalú 
ellátás legyen a kerületben. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Baloghné Stadler Irén: Örömmel olvasta, hogy az Újhegyi Közösségi Ház szakmai életét és 
tevékenységét is erősíteni kívánja az intézmény. Véleménye szerint fontos lenne a feltételek 
javítása, valamint a berendezési tárgyak bővítése, cseréje. 

Gál Judit: Az előterjesztésből kiderül, hogy a színházteremben lévő székek cseréjére 
hamarosan sor fog kerülni. Tudomása szerint jelenleg 500 db szék van a színházteremben, de az 
előterjesztés alapján 300 db szék cseréjé fog megtörténni. 

Joós Tamás: Beszámol arról, hogy a Kőbányai Szabadidő Központ színháztermében lévő 
székek cseréjét fogja megvalósítani az intézmény. Az Újhegyi Közösségi Házzal kapcsolatban 
elmondja, hogy a TÉR_ KÖZ pályázat kapcsán megtörténik a felújítás, majd ezt követően 
kerülhet sor a berendezési tárgyak megvásárlására. A 20 ll-ben történt integrációt követően, 12 
fős létszámcsökkenés mellett is, sikerült megtartani azt a nívót, és szakmai munkát, amelyet ma 
is végeznek a kollégák. Tájékoztatásul elmondja, hogy újabb állomás előtt áll az intézmény, 
mivel nonprofit gazdasági társasággá fog átalakulni. 

Elnök: Érdeklődik, hogy a fotocellás ajtók milyen funkciót fognak betölteni az intézményben? 

Joós Tamás: Beszámol arról, hogy az intézmény akadálymentesítése részben megtörtént, de 
vannak még olyan elemek, amelyek megvalásításra várnak. A fotocellás ajtókra azért van 
szükség, hogy a mozgáskorlátozottak épületbe való bejutását megkönnyítsék Ennek 
megvalósítása érdekében vannak már elképzelések, de a megvalósítás forrás függvénye. Sajnos 
azokon a pályázatokon, amelyeken az elmúlt években indultak, nem nyertek. Ez az oka annak, 
hogy nem sikerült forrást biztosítaniuk a megvalósításra. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 113. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

88/2015. (HI. 17.) HB határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kultu.rális Központ 2015. évi munkatervéről 
(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015. évi 
munkatervét elfogadja. 
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18. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 
diáksport-egyesületei részére a 2014. II. félévben. nyújtott támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat által működtetett 
iskolák diáksport-egyesületeinek részére a 2014. évben sportcsoportonként 15 OOOFt/hó 
támogatást nyújtott. A támogatást a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának költségeire 
lehetett felhasználni. A diáksport-egyesületek a részükre nyújtott támogatással határidőben 
elszámoltak Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 154. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

89/2015. (III. 17.) HB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 
diáksport-egyesületei részére a 2014. II. félévben. nyújtott támogatás elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett iskolák diáksport-egyesületei részére a 2014. II. félévben nyújtott támogatás 
elszámolása keretében 

a) a Főnix DSE, 
b) aBemDSE, 
c) a Hannat DSE, 
d) a Kada DSE, 
e) a Montensi DSE, 
j) a Start DSE, 
g) a Szent László DSE, 
h) a Túri DSE, 
i) az Újhegy-Sibrik DSE, valamint 
j) a Szent László Gimnázium DSE 

elszámelását elfogadja. 

19. napirendi pont: 
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segitő Közhaszn.ú Alapítvány 2014. 

évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 121. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

90/2015. (III. 17.) HB határozat 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 2014. 
évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámelását elfogadja. 
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20. napirendi pont: 
A Bem József Bajtársi Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolása 

Előterjeszti): Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat támogatási szerződés keretében bruttó 680 OOO Ft összegű támogatást 
nyújtott a Bem József Bajtársi Egyesület részére. Az Önkormányzat ingyenes helyiség
használatot biztosít az Egyesület részére, valamint térítésmentesen használatba adta az ingatlan 
udvarának egy részét azzal a feltétellel, hogy az Egyesület a terület gondozását saját költségén 
elvégzi. Az Egyesület a támogatásról szóló elszámolást határidőben benyújtotta. A támogatás 
egy részét beszerzésre fordította, amí a támogatási szerződésben foglaltaknak nem felel meg. 
Tekintettel arra, hogy ezek a felhalmozási kiadások is az Önkormányzat által biztosított ingatlan 
használatával kapcsolatban merültek fel, az elszámolást elfogadásra javasolt. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 122. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

9112015. (HI. 17.) HB határozat 
a Bem József Bajtársi Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Bem József Bajtársi Egyesület 2014. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 

21. napirendi pont: 
A Budapest X. Kőbányai Szent László EgyházközségAlapitvány részére nyújtott 2014. évi 

támogatás elszámolása 
Előterjeszti): Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat támogatási szerződés keretében bruttó 2 OOO OOO Ft összegű 
támogatást nyújtott a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány részére. Az 
Alapítvány a szakmai beszámolójában tájékoztatást adott arról, hogy a támogatást orgona- és 
kórushangversenyekre, templomi szolgáltatásokra, valamint cd felvételek készítésére használták 
fel. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 135. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

92/2015. (HI. 17.) HB határozat 
a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapitvány .részére nyújtott 2014. évi 
támogatásának elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség 
Alapítvány részére a 2014. évben nyújtott 2 OOO OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást 
elfogadja. 

22. napirendi pont: 
A Budapest Kőbányai Szent László Plébánia részére nyújtott 2014. évi támogatás 

elszámolása 
Előterjeszti): Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 116. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

93/2015. (IH. 17.) HB határozat 
a Budapest X. Kőbányai Szent László Plébánia részére nyújtott 2014. évi támogatás 
elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest X. Kőbányai Szent László Plébánia részére a 2014. 
évben nyújtott 800 OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 

23. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány részére nyújtott 2014. évi támogatás 

elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 149. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

94/2015. (III. 17.) HB határozat 
a Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapitvány részére nyújtott 2014. évi támogatás 
elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány részére a 
2014. évben nyújtott l 500 OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 

24. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2015. évi támogatásáráról szóló pályázati felhivás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy a tavalyi évben kiírt pályázattal szemben módosítás az, 
hogy a pályázati kiírásban nem szerepellimit a támogatás összegét illetően. A Bizottság dönti el, 
hogy az egyes civil szervezeteket mekkora összegű támogatással kívánja támogatni. Véleménye 
szerint azokat a szervezetek, amelyeknek a programjai az Önkormányzat érdekeivel 
megegyezőek, nagyobb összegű támogatásban is részesíthetők. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 166. számú 
előterjesztés elfogadásáróL 

95/2015. (Ill. 17.) HB határozat 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáráról szóló pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
L A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a civil szervezetek 2015. évi szakmai 
programjának támogatására 4 500 eFt összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. 
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--------- ------------------------------------------

kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 22. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottsága a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Bizottság felkéri a polgánnestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című lapban tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(Az l. mellékletben szereplő pályázati felhívás mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

25. napirendi pont: 
A Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület a Kőbányán működő egyházak részére a lakosság körében kifejtett 
szociális missziók, karitatív, kulturális és hagyományteremtő programok, illetve kórustalálkozó 
támogatására pályázatot írt ki. A rendelkezésre álló összegből a pályázó egyházak összesen 
2 OOO OOO Ft összegű támogatásban részesültek. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 133. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

96/2015. (IH. 17.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásának 
elszámolása keretében 

a) a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközségnek a gyennektábor szervezéséről, 
b) a Budapest Rákosfalvi Református Egyházközségnek a tahi gyülekezeti táborról, 
c) a Budapest Kőbányai Református Egyházközségnek a bibliai tábor és az erdélyi utazás 

szervezéséről, 

d) a Budapest-Külsőkőbánya Szent Család Plébániának a hittanos táborról és a veszprémi 
zarándokútról, 

e) a Budapest-Törökőri Református Egyházközségnek a Hős utcai tábor szervezéséről, 
j) a Kőbányai Szent György Plébániának a hittanos táborról, 
g) a Kőbányai Szent László Plébániának a miskolci zarándokútról, a vízitáborról, a 

ráróspusztai táborról és a felcsúti természetvédő táborról, 
h) a Kőbányai Lengyel Perszonális Plébániának a Mária-napi búcsú szervezéséről, 
i) a Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezetének a jubileumi 

megemlékezésről és a zenei estek szervezéséről 
szóló elszámolását elfogadja. 

26. napirendi pont: 
A Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy a visszafizetési kötelezettség még az előző Roma 
Önkormányzat működése kapcsán keletkezett. Bízik benne, hogy a következő években 
megfontoltan költi el a támogatást az új Roma Önkormányzat úgy, hogy azzal a roma közösség 
gyarapodhasson. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gergely Károlyné: Megköszöni a bizalmat. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 153. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

97/2015. (III. 17.) HB határozat 
a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásának 
elszámolását- a 2. pontban foglaltak kivételével - elfogadja. 
2. A Bizottság 127 469 Ft fel nem használt összeg, valamint 19 OOO Ft nem megfelelően 
elszámolt összeg, összesen 146 469 Ft visszafizetését rendeli el a kamataival együtt a támogatási 
szerződés 13. pontja alapján. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat módosítására és a költségvetési rendeleten 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

27. napirendi pont: 
A Kőbányán miíködő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

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 128. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

98/2015. (III. 17.) HB határozat 
a Kőbányán miíködő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhivásról 
(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő egyházak 2015. évi 
támogatására l 500 eFt összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 22. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást 
az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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(Az l. mellékletben szereplő pályázati felhivás míndenben megegyező az előterjesztésben 
szerepi ővel.) 

28. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy hasonlóan a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról 
szóló pályázati kiíráshoz, itt is módosítás az, hogy a pályázati kiírásban nem szerepel limit a 
támogatás összegét illetően. A Bizottság dönti el, hogy az egyes helyi nemzetiségi 
önkormányzatokatmekkora összegű támogatással kívánja támogatni. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 164. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

99/2015. (HI. 17.) HB határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati kiírásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2015. évi támogatására 3 OOO eFt összegben, melynek fedezete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról 
szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című lapban tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(Az l. mellékletben szereplő pályázati felhivás mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

29. napirendi pont: 
A gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján a 
gyógyászatisegédeszköz-támogatásáról szóló pályázatban néhány módosítás történt az előző 
évhez képest. Támogatásban részesülhet az a kőbányai lakóhellyel rendelkező személy, akinek a 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 475%-át, azaz a 135 375 forintot. Korábban ez 
az összeg 114 OOO forint volt. A 2015. március l-jétől hatályos rendelet lehetőséget biztosít 
továbbá arra is, hogy a megvásárolt gyógyászati segédeszközről 60 napnál nem régebbi számla 
is elfogadható legyen. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Beszámol arról, hogy az előző évben 6 OOO OOO forint állt a Bizottság rendelkezésére 
gyógyászatisegédeszköz-támogatásra. Az idei évben ez az összeg 7 OOO OOO forintra emelkedett. 
Támogatásban részesülhet az a kőbányai lakóhellyel rendelkező személy, akinek a háztartásában 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a 350%-át, azaz 99 750 forintot, továbbá az az egyedül élő személy, akinek a havi 
nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 475%-át, azaz 
135 375 forintot. A pályázatra jogosultak évente két alkalommal nyújthatnak be kérelmet, és a 
gyógyászati segédeszköz előzetesen kalkulált árának maximum 90%-ára kaphatnak támogatást. 

Varga István: Érdeklődik, hogy mikor kell közzétenni a pályázatot? 

Weeber Tibor: Elmondja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv aláírását követően a pályázat 
felkerül az Önkormányzat honlapjára. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet már kint van az Önkormányzat honlapján, ezért a lakosok tudnak a 
pályázati lehetőségrőL Néhányan már nyújtottak is be kérelmet, mivel a számla benyújtására 
szolgáló 60 nap ezt lehetövé teszi. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 109. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

100/2015. (HI. 17.) HB határozat 
a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhivásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati 
felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(Az l. mellékletben szereplő pályázati felhivás mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

30. napirendi pont: 
Az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhivás 

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 114. számú 
előterjesztés elfogadásáróL 

10112015. (III. 17.) HB határozat 
az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az ápolási támogatás igényléséről szóló pályázati felhívást a 
határozat l. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az ápolási támogatás pályázati 
felhívásának a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban 
történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(Az l. mellékletben szereplő pályázati felhivás mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

31. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjeszt{): Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Az 1101 Budapest, Hős u. 15/B m[szt. 78. szám alqttj)akás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 152. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

102/2015. (IH. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B mfszt. 78. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Rácz Renáta Erika és Kecskés Ferenc 1101 Budapest, Hős u. 
15/B mfszt. 78. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, félkomfortos lakás bérbevételére 
irányuló kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

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

2. Az ll 02 Budapest, Hölgy u. 21. [szt. 9. száYrJ. alatti laká:} bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 152. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

103/2015. (IH. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 21. fszt. 9. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O 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 02 Budapest, Hölgy u. 
21. fszt. 9. szám alatti egyszobás, 42 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Vörös Sándor és Vörös Lászlóné sz.: Nagy Gizella számára határozott időre, 2015. 
szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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3. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C {é. 5. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 152. számú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

104/2015. (HI. 17.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C fe. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Horváthné Kótai Erika és Csikós Kálmán ll 07 Budapest, Bihari 
u. 8/C fe. 5. szám alatti kettőszobás, 56 m2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló 
kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

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

4. Az ll 05 Budapest, Vaspálya u. 57. 3/19. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 152. számú 
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

105/2015. (III. 17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. 3/19. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O 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 05 Budapest, Vaspálya 
u. 57. 3/19. szám alatti kettőszobás, 56 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
ifj. Skultéti János és Skultéti Jánosné sz.: Kákonyi Ágnes számára határozott időre, 2017. 
március 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

5. Az ll 03 Budapest, Petrőczy u. 39. fszt. 9. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 152. számú 
előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

106/2015. (III. 17.) határozata 
az 1103 Budapest, Petrőczy u. 39. fszt. 9. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 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, Petrőczy 
u. 39. fszt. 9. szám alatti egyszobás, 24 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi 
állapotában Zsákai József számára határozott időre, 2016. március 31-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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6. Az ll Ol Budapest, Korpanai u. ll. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 152. számú 
előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

107/2015. (IH. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Korponai u. 11. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O 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 llOl Budapest, 
Korpanai u. ll. fszt. 5. szám alatti egyszobás, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást Káprainé 
Pelyvás Andrea részére helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2015. szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségének eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az ll 02 Budapest, Bánya u. l O. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 152. számú 
előterjesztés 7. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

108/2015. (HI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 10. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O 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, Bánya u. 
10. fszt. 3. szám alatti egyszobás, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást Rostás Gábor számára 
határozott időre, 2016. március 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a 
lakbér- és vízdíjtartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti, illetve arra részletfizetési 
megállapodást köt. 
Határidő: 2015. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Mácsik András elhagyta az ülésterme t. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

32. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

23 



l. Navratil Jánosné és Novák Attila, valamint Tiszai Károly lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 132. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

109/2015. (UI. 17.) HB határozat 
Navratil Jánosné és Novák Attila, valamint Tiszai Károly 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 
Navratil Jánosnénak és Novák Attilának a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, ll 05 Budapest, Előd u. 18. fszt. 5/B (Bebek u. l. fszt 5/B) szám alatti egy 
szoba, 47m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti joga, valamint Tiszai Károlynak az 
1212 Budapest, József Attila u. 5. (hrsz.: 208475) szám alatt található egy szoba, 40 m2 

alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó 253/3140 arányú tulajdonjoga cseréjéhez nem járul 
hozzá. 
Határidő: 2015. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Kissné Papp Mária, valamint Kecskés Istyán é~ Kecskés Istvánné sz.: Havlik Mária 
lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Kissné Papp Mária felszólalási jegyet adott le lakáscsere 
kérelmével kapcsolatban. (Az 1/2015. számú felszólalási jegy a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

Kissné Papp Mária: Beszámol arról, hogy az Árpa utca 24. fszt. l. szám alatti lakásba 1992-
ben négyen költöztek be, de jelenleg csak a lányával él itt. Azért szeretné a bérleményét 
elcserélni, mert kettőjük számára nagynak bizonyul, és nehéz a fenntartása. Annak érdekében, 
hogy a lakást fenn tudja tartani másodállást kellett vállalnia. A másodállásnak köszönhetően a 
havi nettó jövedelme növekedett, amelynek hatására a lakás bérleti díját a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 36 OOO forintra emelte. Ezt követően kérelemmel fordult a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-hez, és így 4 OOO forinttal csökkentették a bérleti díjat 2014-ben két 
alkalommal nyújtott be lakáscsere iránti kérelmet, de a Bizottság egyszer sem járult hozzá a 
cseréhez. 

Lakatos Béla: Érdeklődik, hogy milyen indokkal utasította el a Népjóléti Bizottság a kérelmet? 

Weeber Tibor: A férj nyilatkozata szerint évek óta nem él a lakásban, a bérlőtársi jogviszonyról 
lemondott, de a nyilvántartások szerint a bejelentett lakcíme sosem volt ebben a lakásban. 

Kissné Papp Mária: Beszámol arról, hogy a 2000-es évek elején ő ragaszkodott ahhoz, hogy 
férje jelentkezzen ki a lakásból. 

Weeber Tibor: Az országos nyilvántartás alapján Kiss Lajos sosem volt bejelentve a lakásba. A 
család több magántulajdonnal is rendelkezik. A lakásban több alkalommal került sor bérlemény
ellenőrzésre, amelyek alkalmával a bérlőt és családját gyakran nem találták otthon. Egy 
2012-ben készült jegyzőkönyv alapján a lakás ajtaja, valamint a vasrács pókhálós volt, ami arra 
utal, hogy a lakást nem lakják. Visszatérő ellenőrzések során Kiss Gábort, a bérlő fiát találták a 
bérleményben, aki arról nyilatkozott, hogy ő lakik életvitelszemen a lakásban. 

24 



Kissné Papp Mária: Mivel másodállásban is dolgozik, ezért gyakran nincs otthon. Amikor 
pedig otthon van, akkor alszik. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy jól értelmezi-e azt, hogy az előterjesztés alapján a 
legfontosabb indok arra, hogy a Bizottság nem járult hozzá a cseréhez, az volt, hogy a bérlő nem 
lakik életvitelszerűen a lakásban? 

W ee ber Tibor: Tájékoztatást ad arról, hogy ő csak jegyzi az előterjesztést, de annak tartalmáért 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felel. Beszámol arról, hogy évek óta tartó ellenőrzésekről van 
szó, amelyek alapján arra lehet következtetni, hogy a bérlő nem lakik életvitelszerűen a 
bérleményben. 

Kissné Papp Mária: Beszámol arról, hogy a 2012 elején pár hónapig nem tartózkodott a 
lakásban, mivel beteg anyósára vigyázott, nála lakott. Ekkor készültek azok a jegyzőkönyvek, 
amelyek alapján arra következtettek, hogy a bérleményt nem lakja senki. Elmondja, hogy több 
alkalommal jelezte az Önkormányzat felé, hogy szeretné a jelenlegi lakását egy kisebbre 
cserélni. 

Lakatos Béla: V él eménye szerint, ha az Önkormányzat rendelkezne kisebb lakással, akkor 
Weeber Tibor alpolgármester úr tudna róla. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a VIII. kerületi Önkormányzat szintén nem járult hozzá a lakások 
cseréj éhez. 

Kissné Papp Mária: Elmondja, hogy a VIII. kerületi Önkormányzatnál is bent van jelenleg a 
lakáscsere iránti kérelmük, de a X. kerületi Önkormányzat értesítésére várnak. Ezt követően 
fognak döntést hozni. 

Elnök: Az Önkormányzat a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
önkormányzati rendelet alapján maga dönti el, hogy kinek ad lakást, és kinek nem. 

Weeber Tibor: Az Önkormányzat nyitott arra, hogy a csere megvalósuljon. Több lakást is 
ajánlottak számára korábban, de egyiket sem fogadta el a kérelmező. Nem indokolja semmi azt, 
hogy az Önkormányzat kiengedjen a tulajdonából egy olyan nagyméretű lakást, mint ez. A 
szóban forgó ingatlant kőbányai nagycsaládosoknak szeretnék bérbe adni. Próbálnak a 
kérelmező részére kisebb lakást keresni. 

Kissné Papp Mária: Nincs olyan kőbányai lakó, aki beköltözne ebbe a lakásba, mivel ipari 
területen van. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 132. 
számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

110/2015. (IH. 17.) határozata 
Kissné Papp Mária, valamint Kecskés István és Kecskés Istvánné sz.: Havlik Mária 
lakáscsere iránti kérelméről 
(5 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján 
Kissné Papp Máriának a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
ll 07 Budapest, Árpa u. 24. fszt. l. szám alatti kettő+fél szoba, 66 m2 alapterületű, komfortos 
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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, 30 m2 alapterületű, félkomfortos 
lakásra vonatkozó bérleti joga cseréjéhez nem járul hozzá. 
Határidő: 2015. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. N ovinics László János. valamint Dávid Károly és Dávid Károlyné lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 132. számú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

111/2015. (III. 17.) HB határozat 
Novinics László János, valamint Dávid Károly és Dávid Károlyné 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 
Novinics László Jánosnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló, 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/47. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos 
lakásra vonatkozó bérleti joga, valamint Dávid Károlynak és Dávid Kámlynénak a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 
2145. szám alatti egy+fél szoba, 51 m2 alapterületű, félkomfortos lakásra vonatkozó bérleti joga 
cseréjéhez nemjárul hozzá. 
Határidő: 

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

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

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 117. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

112/2015. (III. 17.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Árpa u. 24. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23.§ (3) bekezdése alapján Szitai 
Bélánénak az ll 03 Budapest, Vasgyár utca 12. fszt. 23. 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 1107 Budapest, Árpa u. 24. fszt. 6. szám 
alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást Szitai Béláné sz.: Burka Ildikó számára 
határozott időre, 2016. március 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 03 
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Budapest, Vasgyár utca 12. fszt. 23. szám alatti lakást jelenlegi állapotában, a lakásbérleti 
szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2015. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/19. szám alatti lakás bérbeadása 

113/2015. (III. 17.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/19. 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 Cibi 
Gyulánénak az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C mfszt. ll. 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 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1119. szám 
alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást Cibi Gyuláné sz.: Sztojka Aranka Anikó 
részére helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 
2015. szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a 
helyreállítási kötelezettségének eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 07 Budapest, 
Bihari u. 8/C mfszt. ll. szám alatti egyszobás, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást tisztán, 
kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C l /19. 
szám alatti lakás helyreállítási munkálatainak befejezését követően, de legkésőbb 2015. 
szeptember 30-ig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére átadja. 
Határidő: 2015. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság zárt ülésen tárgyalja a 34. napirendi pontot. Kéri a 
Bizottságot, hozza meg döntését a zárt ülés elrendelésérőL 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással zárt ülésen tárgyalja a 34. 
napirendi pontot [114/2015. (III. 17.)]. 

34. napirendi pont: 
Az önkormányzati lakásokban 2014. évben végzett bérlemény-eilenőrzés tapasztalatai 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a 114/2015. (III 17.) szám ú döntése és a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján az "Önkormányzati lakásokban 2014. évben végzett bérlemény
ellenőrzés tapasztalatairól" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

27 



Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 35-36. napirendi pontokat. 

35. napirendi pont: 
A Pro Sanitate díj adományozására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Pro Sanitat e díj 
adományozására vonatkozó javaslatról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

36. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján a" Népjóléti tárgyú 
fellebbezés 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 1055 órakor bezárja. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ felszólalási jegy 
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megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 


