
BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. április 14-én a Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ (Budapest X. kerület, Bihari utca 23.) vívótermében megtartott kihelyezett 
ülésén. 

Az ülés kezdetének időpon.tja: 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 
képviselő tagj ai, fr.:;J, 

Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen. vannak: 
Hegedűs Károly 
Weeber Tibor 
Radványi Gábor 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Pfeifer Istvánné 
Nagy István 

Herczeg Istvánné 
Némethné Lehoczki Klára 

Dr. Kántor Gézáné 

Lajtai Ferencné 
Banczné Szmilkó Katalin 
Marksteinné Molnár Julianna 

Demeter Antal 

Meghívottak: 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
vezetője 

a Kőbányai Gépmadár Óvoda vezetője 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerülete megbízott vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola igazgatója 
képviselő, a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola igazgatója, 
pályázó 

a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
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Kohl Katalin a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola részéről, 
pályázó 

Madamé Bere Marianna 
Belkó Judit 
Szatmári Gáborné 
Szabó Tibor 

a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részéről 

Dr. Rajháthy Beatrix a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottságának elnöke 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

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

Javasolja, hogy első napirendi pontként a "Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak 
véleményezéséről" szóló 187. szám ú előterjesztést tárgyalja a Bizottság. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként a 
"Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatainak véleményezésérő l" szóló 187. szám ú előterjesztést tárgyalja 
[U 7/2015. (IV. 14.)]. 

Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri a Bizottság tagjait, hogy az SZMSZ 63. §-an foglaltak alapján 
kézfelemeléssei szavazzanak a napirend elfogadásáról a sorrendmódosítás 
figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [118/2015. (IV. 14.)]: 

l. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, kiegészítő melléklet), valamint üzleti- és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A Kőbányai Gesztenye Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratainak 
módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A kőbányai iskolák műk:ödését segítő alapítványok támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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7. Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásárakiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A kőbányai idősek 2015. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

14. Ápolási támogatás iránti pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

17. Bérlőtársijogviszony létesítése iránti kérelem 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

19. A Budapest X. kerület, Sütöde utca 4. szám alatt levő épületrész használatának 
biztosításáról szóló szándéknyilatkozat kiadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 

Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

l. Kőbányai Kada MihályÁltalános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Kéri Kohl Katalint, egészítse ki pályázatát. 
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Kohl Katalin: Tájékoztatásul elmondja, hogy nyolc évig volt a Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola tanulója. 2004 óta tanítóként, két éve pedig igazgatóhelyettesként dolgozik 
az iskolában. Sok szállal kötődik az intézményhez, kéri a Bizottság támogatását. 

Gál Judit: Példaértékű az Igazgató munkája, ahogy az utódját neveli évek óta. A pályázat 
nagyon megalapozott, tartalmas, mindenre kiterjedő. Érdeklődik, hogy az első három 
évfolyamon hogyan szeretné honosítani az idegennyelv-oktatást? Hogyan kívánja felfrissíteni 
a felső tagozatosoknál a farsangot? Hogyan működik a tanári klub? 

Kohl Katalin: Az idegennyelv-oktatással kapcsolatban elmondja, hogy megvizsgálják a 
kollégákkal, hogy milyen lehetőségek varrnak a bevezetésére az első három évfolyarnon is, 
rnivel más intézményekben már folyik idegennyelv-oktatás. Ezt összhangba kell hozniuk az 
iskolaotthonos rendszerrel, valamint fel kell rnémiük az igényeket is. A felső tagozatos diákok 
esetében visszaesés tapasztalható a farsangon való részvétel kapcsán. Még nem találtak 
megoldást arra, hogyan tudnák ezt a programot frissíteni, de mindenképpen tartanak egy 
ötletbörzét a diákok számára is. A tanári klubbal kapcsolatban elmondja, hogy egy nagyon jó 
kezdeményezés, a kollégák lelkesen vesznek részt a foglalkozásokon. Minden hónapban 
próbálnak ilyen prograrnot szervezni. 

Baloghné Stadler Irén: A pályázat rninden sorából kitűnik, hogy Kohl Katalin évek óta 
dolgozik az iskolában, és sok szál fűzi az intézrnényhez. A Kőbányai Kada Mihály Általános 
Iskola közkedvelt a szülők körében, ezért sajnálja, hogy csak két osztályt tudnak indítani a 
jövőben. Érdeklődik, hogy intézményvezetőként rnilyen rnódon fogja rnotiválni a kollégákat a 
rninősítésben való részvételre? 

Kohl Katalin: Szeretné rnotiválni a kollégákat annak érdekében, hogy rnindenképpen 
jelentkezzenek a rninősítésre. Minden tudását, lehetőségét az ő javukra kívánja fordítani a 
tájékoztatás és segítségnyújtás területén is. 

Radványi Gábor: Soha nem találkozott még olyan esettel, hogy egy iskolaigazgató 
nyugdíjazása előtt lernondjon az intézmény vezetéséről, és átadja a helyét egy fiatalabb 
kolléga számára. Ebből is látszik, hogy rnennyire összetartó rnunkaközösségről van szó. 

Varga István: Az iskola az utóbbi 15-20 évben óriásit fejlődött. Az iskolában nagyon jól 
érzik magukat a gyerekek, és rnindenki törekszik arra, hogy bekerülhessen. További sok sikert 
kíván a rnunkához. 

Dr. Kántor Gézáné: 2015. április l-jével a Klebersberg Intézményfenntartó Központ őt bízta 
meg átmenetileg a X. Tankerület vezetésével. Szóbeli tájékoztatásként elmondja, hogy a 
rnunkaközösségi véleményezésen maximális támogatást kapott Kohl Katalin. Holnap kerül 
sor a nevelőtestület, valarnint az alkalmazotti közösség értekezletére. 

Hanczné Szmilkó Katalin: Elmondja, hogy nagyon szeret Kőbányán dolgozni. Megköszöni 
az eddigi támogatást, és a dicsérő szavakat. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 187. 
szám ú előterjesztés l. rnellékletében szerepi ő határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői 
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pályázatainak véleményezéséről" szóló 187. szám ú előterjesztés l. mellékletében szerepi ő 
határozattervezetet támogatja [119/2015. (IV. 14.)]. 

2. Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Kéri Demeter Antalt, egészítse ki pályázatát. 

Demeter Antal: Beszámol arról, hogy 27 éve él Kőbányán, és 26 éve dolgozik a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskolában. Ismételten nyújtott be pályázatot, mivel a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ X. Tankerülete támogatta ebben a döntésében, valamint 
javasolták, hogy nyújtson be pályázatot Kellően motiváltnak érzi magát ahhoz, hogy 
felvállalja a továbbiakban is az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat, és támogassa 
munkatársait a további sikeres munkában. 

Dr. Fejér Tibor: Érdeklődik, hogy az oktatás területén a 65. életév betöltése után is van-e 
lehetőség a továbbfoglalkoztatásra? 

Radványi Gábor: Érdeklődik, hogy ki engedélyezi a továbbfoglalkoztatást? Kívánesi a 
jogszabályi háttérre. 

Kálmánné Szabó Judit: 2012. december 29-től hatályos az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozat, amelynek a rendelkezései a minisztemek szólnak. Aminiszter köteles megtenni a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányítása, illetve felügyelete alatt lévő 
költségvetési szervekben a határozatban foglaltak teljesüljenek. A közalkalmazott kérelme 
alapján a Kormány döntt arról, hogy engedélyezi-e a továbbfoglalkoztatást további egy évig. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ esetében az oktatási miniszter nevezi ki az 
intézmény vezetőjét, így ő dönt a továbbfoglalkoztatásáróL Elmondja, hogy nem kaptak 
tájékoztatást arról, hogy a kérelem benyújtásra került-e, és hogy született-e döntés arról. 

Gál Judit: Kívánesi a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók számára, és 
arányára. Véleménye szerint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskolában magas a 
migráns gyerekek száma. 

Demeter Antal: A kínai, mongol és ukrán gyerekek száma miatt magas a migráns gyerekek 
száma az iskolában. Sok olyan gyerek tanul az iskolában, akik minimális szinten beszélnek 
magyarul, ezért a részükre 1-2 fős foglalkozásokban gondolkoznak. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy mi alapján döntik el azt, hogy a nyugdíjkorhatár elérése 
után a közfoglalkoztatott folytathatja-e a munkát, vagy sem? 

Dr. Kántor Gézáné: Annak, aki a jogszabály hatálybalépése időpontjában nyugdíjas volt 
döntenie kellett, hogy lemond-e a nyugdíjáróL Ha lemondott, akkor folytathatta a munkáját. 
Demeter Antal esetében kérvényt kellett benyújtani a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ elnöke részére, és innen ment tovább a kérvény az Államtitkársághoz. Beszámol 
arról, hogy más pályázó nem adta be a pályázatát, a nevelőtestület 36 igen szavazattal, míg az 
alkalmazotti közösség 38 igen szavazattal, l tartózkodással támogatta Demeter Antal 
pályázatát. 
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Weeber Tibor: Ahhoz, hogy dönteni tudjon, ismemie kellene a Kormány döntését a 
kérelemmel kapcsoltban. Nagyon szomorúnak tartja, hogy az iskolában nem történt meg a 
vezető utódjának a kinevelése. Ez az általános véleménye minden vezető tekintetében, ahol ez 
nem történik meg. 

Demeter Antal: Jelenleg két kolléga is van, akik bármikor át tudják venni a vezetői 
feladatokat. Nem azért pályázott ismételten az intézmény vezetésére, mert nincs senki, aki 
átvenné a feladatait, hanem azért, mert szívesen látja el az intézmény vezetését és kellő 
biztatást, valamint támogatást kapott ebben. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 187. 
számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 3 igen, l ellenszavazattal, 6 tartózkodással a "Kőbányai Kada 
Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői 
pályázatainak véleményezéséről" szóló 187. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő 
határozattervezetet nem támogatja [120/2015. (IV. 14.)]. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és számviteli beszámolója 

(mérleg, kiegészítő meUéklet), valamint üzleti- és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Almádi Krisztina: Jó volt olvasni az elért eredményeket. A 2015. évi feladatokhoz sok sikert 
kíván. 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál a tartalmas beszámolóhoz. 

Varga István: Elmondja, hogy sűrűn látogatja az intézményt. A bentlakók mindig nagyon 
elégedettek. 

Gál Judit: Január óta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. több helyre is szállít ételt. A 
Pongrác Idősek Klubja nagyon elégedett az ételek minőségével. Örömmel olvasta, hogy az 
intézménynél több gimnazista is folytat közösségi szolgálatot. Érdeklődik, hogy mely 
iskolákból érkeznek diákok, és milyen munkát végeznek az intézményben? 

Lajtai Ferencné: Először az intézmény dolgozói keresték fel a diákokat, majd a lakók unokái 
által szájról szájra terjedt a hír, hogy az intézményben lehet közösségi szalgálatot teljesíteni. 
Jelenleg tizenegy iskolával van szerződésük, a diákok elsősorban kerti munkákra 
jelentkeznek, de foglalkoznak a bentlakókkal, segítenek az étkeztetésben, valamint zenés 
délelőttöket is tartanak. 

Vermes Zoltán: A Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjaként elmondja, 
hogy az elmúlt öt évben kiemelkedő munkát végeztek az intézményben. 
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Radványi Gábor: A Felügyelő Bizottságban olyan munka alakult ki, amely segíti az 
intézményvezető munkáját is. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 200. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 1 O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és számviteli beszámolójáról (mérleg, kiegészítő melléklet), 
valamint üzleti- és közhasznúsági jelentéséről" szóló 200. számú előterjesztést támogatja 
[121/2015. (IV. 14.)]. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivá:rvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolója 

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 202. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolójáról" szóló 202. számú 
előterjesztést támogatja [122/2015. (IV. 14.)]. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivá:rvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározása 

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 208. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározásáról" szóló 208. számú előterjesztést 
támogatja [123/2015. (IV. 14.)]. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Gesztenye Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratainak 

módositása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Rece-fice Óvoda épületének tervezett 
felújítása a 2015/2016. nevelési évben valósul meg. A felújítás jellegénél fogva szükséges az 
épület kiürítése, ezért a Kőbányai Rece-fice Óvoda ebben az időszakban az 1105 Budapest, 
Bánya utca 32. szám alatti épületben fog működni. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 218. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Gesztenye Óvoda 
és a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratainak módosításáról" szóló 218. számú 
előterjesztést támogatja [124/2015. (IV. 14.)]. 

6. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák működését segitő alapítványok támogatása 

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 217. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai iskolák működését 
segítő alapítványok támogatásáról" szóló 217. számú előterjesztést támogatja [125/2015. 
(IV. 14.)]. 

7. napirendi pont: 
Az Anyaoltalmazó Alapitvány támogatási kérelme 

Előterjesztö: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését a 188. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Anyaoltalmazó Alapítvány 
támogatási kérelméről" szóló 188. számú előterjesztést támogatja [126/2015. (IV. 14.)]. 

8. napirendi pont: 
A Rákosmente Mentéséért Alapitvány 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 185. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

127/2015. (IV. 14.) HB határozat 
a Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolása 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2014. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

9. napirendi pont: 
A Rákosmente Mentéséért Alapitvány támogatási kérelme 

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 189. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Rákosmente Mentéséért 
Alapítvány támogatási kérelmérő l" szóló 189. szám ú előterjesztést támogatja [128/2015. 
(IV. 14.)]. 

10. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatására kiirt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelkezésre álló összegből az iskolák 
összességében 3 960 OOO Ft összegű, az egyetlen pályázó óvoda 40 OOO Ft összegű 
támogatásban részesülhet. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
203. számú előterjesztés elfogadásáról. 

129/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatására kiirt pályázat 
elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi 
támogatására kiírt pályázat keretében az l. mellékletben foglalt iskolai programokhoz nyújt 
támogatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül 3 960 eFt összegben, 
valamint a Kőbányai Kincskeresők Óvoda önkormányzati támogatását megemeli az ellátottak 
pénzbeli juttatásai kiemeit előirányzaton 40 eFt-tal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 20. sora terhére, összesen 4 OOO eFt összegben. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő támogatási szerződés megkötésére, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(Az l. mellékletben foglalt iskolai prograrnak mindenben megegyeznek az előterjesztésben 
szereplővel.) 

11. napirendi pont: 
A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatására kiirt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület a kőbányai sportegyesületek 2015. 
évi sportcélú programjainak támogatására 2 OOO OOO Ft összegű pályázatot írt ki. A pályázati 
felhívásra l O db pályázat érkezett, mindegyik érvényes. Az egyesületeknek nyújtható 
támogatási összeg legfeljebb 250 OOO Ft. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 207. számú előterjesztés elfogadásáról. 
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130/2015. (IV. 14.) HB határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatására kiirt pályázat elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a kőbányai sportegyesületek 2015. évi 
sportcélú támogatásárakiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek 
2. A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2015. évi támogatásárakiírt pályázat alapján az l. 
mellékletben meghatározott sportegyesületeknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 22. sora terhére összesen 2 OOO eFt összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármcstert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(Az l. mellékletben meghatározott sportegyesületek listája mindenben megegyezik az 
előterjesztésben szereplővel.) 

12. napirendi pont: 
A kőbányai idősek 2015. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálása 

Eiőterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati felhívásra Kőbányán működő civil 
szervezetek, egyházak, nyugdíjas klubok kőbányai lakcímmel rendelkező tagjai és más 
kőbányai természetes személyek jelentkezhetnek. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy 
a Bizottság hozza meg döntését a 197. számú előterjesztés elfogadásáról. 

13112015. (IV. 14.) HB határozat 
a kőbányai idősek 2015. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai idősek 2015. évi üdültetéséről szóló pályázati 
felhívás alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Balatonalmádiban 
lévő üdülőjében 

a) az l. turnusban 2015. május ll. és 16. között az l. mellékletben, 
b) a 2. turnusban 2015. május 26. és 31. között a 2. mellékletben, 
c) a 3. turnusban 2015. június l. és 6. között a 3. mellékletben, 
d) a 4. turnusban 2015. szeptember 7. és 12. között a 4. mellékletben, 
e) az 5. turnusban 2015. szeptember 14. és 19. között az 5. mellékletben, 
j) a 6. turnusban 2015. szeptember 21. és 26. között a 6. mellékletben, 
g) a 7. turnusban 2015. szeptember 28. és október 3. között a 7. mellékletben 

meghatározott személyeknek biztosít üdülési lehetőséget. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy bízza meg a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központot az l. pontban meghatározott idősüdültetés lebonyolításával. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

(Az 1-7. melléklet mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 
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13. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 195. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

132/2015. (IV. 14.) HB határozat 
a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság 
támogatást biztosít, amely a 
14 150Ft. 

Hegedűs János részére a megvásárolt szemüveghez 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 

2. A Bizottság Kukla Jánosné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 19 780 Ft. 
3. A Bizottság Hérincsné Barna Judit részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb 158 535 Ft, amelyet az 
Önkormányzat átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 
4. A Bizottság Nemes Judit részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 55 780 Ft. 
5. A Bizottság Trabach Györgyné részére a megvásárolt távollátó és olvasó szemüveghez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, legfeljebb 8 820 Ft. 
6. A Bizottság Csaplár Ildikó részére kk. Paulovics Richárd gyermeke szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
36 OOO Ft. 
7. A Bizottság Szabó Józsefné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 5 960 Ft. 
8. A Bizottság Balogh Attiláné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 5 850 Ft. 
9. A Bizottság Pozsár Andrea részére kk. Rédei Vivien gyermeke szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
45 OOO Ft. 
10. A Bizottság megállapítja, hogy Vígh Zsigmond Jenő családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata 
érvénytelen. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

14. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 192. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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133/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az Ápolási támogatás iránti pályázat elbirálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Tóth Anna részére ápolási támogatást állapít meg 2015. 
május l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

15. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. [szt. 12-13. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

134/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 12-13. 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 1105 Budapest, 
Bolgár u. 10. fszt. 12-13. szám alatti kettőszobás, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást Palócz 
Józsefné sz.: Balázs Gizella és Sulyok Roland számára határozott időre, 2017. április 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

2. Az 1102 Budapest, Liget u. 29. [szt. 4. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

135/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(1 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, 
Liget u. 29. fszt. 4. szám alatti egyszobás, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást Szabó Tímea 
Erika számára határozott időre, 2017. április 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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3. Az ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 13. 3/18. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

136/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 13. 3/Ut 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, 
Körösi Csoma S. út 13. 3/18. szám alatti háromszobás, 64 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Kulcsár Miklósné sz.: Vargha Dóra és Kulcsár Miklós számára határozott időre, 2017. 
április 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a közüzemidíj- és lakbér
tartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti, illetve arra részletfizetési megállapodást köt. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

4. Az ll 02 Budapest, Liget u. 26. fszt. 14. szám alatti lakás bérbeadása 

Szóbeli módositó javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy az előterjesztés 4. mellékletét képező határozattervezetben a "2017." 
szövegrész helyébe a "2016." szöveg lépjen. 
Indokolás: az eddigi gyakorlatnak megfelelően a tartozással rendelkezők részére csak l éves 
határozott idejű bérbeadás történjen. 

(20111. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 20111. módositó javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról a 201/1. módosító 
javaslat figyelembevételével. 

137/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 26. fszt. 14. 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, 
Liget u. 26. fszt. 14. szám alatti egyszobás, 34 m2 alapterületű, komfortos lakást Németh 
Györgyné sz.: Nagy Irén és Németh György számára határozott időre, 2016. április 30-ig 
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakbér- és gázdíj-tartozást a Hálózat 
Alapítvány megfizeti, illetve arra részletfizetési megállapodást kötnek. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Mácsik András visszatér az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. 

5. Az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út l. 6125. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

138/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út l. 6/25. 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, 
Körösi Csoma S. út l. 6/25. szám alatti egyszobás, 38m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Dobler Ernőné sz.: Hortobágyi Irén számára határozott időre, 2017. 
április 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

6. Az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 1/7. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

139/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 117. 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 1103 Budapest, 
Gyömrői út 88/ A 1/7. szám alatti kettőszobás, 68 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Takács Sándor Lászlóné sz.: Kocsis Erzsébet számára határozott időre, 2017. 
április 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

7. Az ll 05 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy a bérlők rendezték-e lakbértarozásukat? 
Pfeifer Istvánné: Igen. 

Dr. Czagányi Cecilia: Tájékoztatásul elmondja, hogy sokan lakják a lakást, a ház udvarán 
belül is problémák vannak. A lakók több panaszbejelentést is tettek a bérlőkkel kapcsolatban, 
rendőrségi intézkedés is történt. 
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Weeber Tibor: Beszámol arról, hogy a család olyan mértékű tartozást halmozott fel, amely 
már nehezen kezelhető. 

Varga István: Elmondja, hogy a Képviselő-testületnek és a Bizottságnak Joga és 
kötelezettsége a környéken élők nyugalmának a biztosítása. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 7. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

140/2015. (IV. 14.) HB határozata 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Berki Lászlóné sz.: Csiki Gabriella és Berki László 1105 
Budapest, Maláta u. 14. fszt. 5. szám alatti kettőszobás, 73 m2 alapterületű, komfortos lakás 
bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Vermes Zoltán elhagyja az üléstermet. 

2015. május 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

8. Az ll 04 Budapest, Mádi u. 139. 1/4. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 201. szám ú 
előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

141/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Mádi u. 139. 1/4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Druskóczi Jenő József 1104 Budapest, Mádi u. 139. 1/4. szám 
alatti egyszobás, 44m2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Vermes Zoltán visszatér az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. 

9. Az ll 06 Budapest, Tárna u. 4. 3190. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

142/2015. (IV. 14.) HB határozata 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/90. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Czimer Andrea és Barta Zoltán ll 06 Budapest, Táma u. 4. 
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3/90. szám alatti egyszobás, 
kérelmét elutasítja. 

30 rn2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló 

Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. Az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 20. 4/19. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését a 201. szám ú 
előterjesztés l O. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

143/2015. (IV. 14.) HB határozata 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 20. 4/19. 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 1108 Budapest, 
Gőzrnozdony u. 20. 4/19. szám alatti kettőszobás, 50 rn2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Aszódi István Zsolt és Tóth Beatrix számára határozott időre, 2017. március 31-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

ll. Az ll O l Budapest, Hős u. 15/B l /3 4. szám alatti la.kás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság ot, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés ll. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

144/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 1134. 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 1101 Budapest, 
Hős u. 15/B 1/34. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást Dudás 
Gyuláné sz.: Sümegi Julianna és Dudás Gyula számára határozott időre, 2016. április 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

12. Az ll 03 Budapest, Ihász u. 5. 219. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés 12. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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145/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Ihász u. 5. 2/9. 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 1103 Budapest, 
Ihász u. 5. 219. szám alatti egyszobás, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást Tóthné Konkoly 
Anna számára határozott időre, 2016. április 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy a vízdíj-tartozására részletfizetési megállapodást köt. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll 02 Buqf!J2est, Kőrösi Csoma S. út ll. 9127. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését a 20 l. szám ú 
előterjesztés 13. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

146/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 11. 9127. 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 1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma S. út ll. 9/27. szám alatti egyszobás, 32m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Nyíri Evelin és Orsós Róbert számára határozott időre, 2017. április 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

16. 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. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 196. számú előterjesztés elfogadásáról. 

147/2015. (IV. 14.) HB határozat 
Korenyákné Dr. Juhász Mária Antónia, valamint Vadász Melinda és Vadász Ádám 
lakáscsere iránti kérelméről 
(10 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 Korenyákné Dr. Juhász Mária Antónia a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 03 Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. 
1/D szám alatti kettőszobás, 71 m2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Vadász Ida 
Melinda és Vadász Ádám 7083 Tolnanémedi, Rákóczi u. 66. szám alatt található kettőszobás, 
60m2 alapterületű, komfortos ingadana lll arányú tulajdonjogára elcserélje. 
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2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1103 Budapest, 
Gyömrői út 88/A fszt. 1/D szám alatti kettőszobás, 71 m2 alapterületű, komfortos lakást Vadász 
Ida Melinda és Vadász Ádám számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

148/2015. (IV. 14.) HB határozat 
Rasztik Tibor, valamint Konkoly János László lakáscsere iránti kérelméről 
(1 O 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 Rasztik Tibor a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Harmat utca 12. III. lh. 4/59. szám alatti 
egy+félszobás, 52 m2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Konkoly János László 5536 
Kőrösújfalu, Arany u. 18. szám alatt található kettőszobás, 80 m2 alapterületű, komfortos 
ingatlana 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, 
Harmat utca 12. III. lh. 4/59. szám alatti egy+félszobás, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Konkoly János László számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesitési iránti kérelem 
Előterjeszt{): Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 193. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

149/2015. (IV. 14.) HB határozat 
Boromissza Krisztina és Lakatos József bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Boromissza 
Krisztina bérlőnek a lakáson határozott időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel 
Lakatos József számára az ll 02 Budapest, Hölgy utca 22. 1/15. szám alatti kettőszobás, 70 m

2 

alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2017. március 31-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. május 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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18. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesitése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 194. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

150/2015. (IV. 14.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Doba u. 3. I. lb. 1/6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 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 Vincze Annamáriának és Vincze Istvánnak az ll 06 Budapest, Maglódi út 
23. 2/2. 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 1101 Budapest, Doba u. 3. L Ih. 1/6. 
szám alatti három szaba, 79 m2 alapterületű, komfortos lakást Vincze Annamária és Vincze 
István számára határozott időre, 2017. április 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az ll 06 Budapest, Maglódi út 23. 212. szám alatti lakást tisztán, kifestve a 
lakásbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 
átadják. 
Határidő: 

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

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sütöde utca 4. szám alatt levő épületrész használatának 

biztosításáról szóló szándéknyilatkozat kiadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Tájékoztatásul elmondja, hogy a régi biztosítást egy új biztosítás váltja fel. 
Amíg nem történik meg a váltás a közbeszerzés miatt, addig új biztosítást nem lehet kötni. 
Jelenleg a napelemekre nincs kötve biztosítás, ezért ha az átmeneti időszakban történik velük 
valami, akkor az egész beruházás tönkremegy. 

Hegedűs Károly: Megvizsgálják, hogy a jelenlegi biztosítási szerződés, illetve a 
közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerülő leendő biztosítási szerződés kiterjed-e a 
napelemekre is. Amennyiben nem, akkor a Szivárvány Nonprofit Kft. tud biztosítási 
szerződést kötni a napelemekre. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 216. 
számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Sütöde 
utca 4. szám alatt levő épületrész használatának biztosításáról szóló szándéknyilatkozat 
kiadásáról" szóló 216. számú előterjesztést támogatja [151/2015. (IV. 14.)]. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 20. napirendi pontot. 

20. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések 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 elfo~adott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 103 órakor bezárja. 

~~-:~~ 
""~do·t,.81 •.. ·~ ~ 
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'&. J;Jr au ': 1 ) ,\ ! ! ;u~;?m ...................... v ................ \~ ··:~~··························· 
Dr. Mátrai Gábor '·.'l:tfJ. ":i'~./ Vermes Zoltán 
bizottsági elnök ·. '···-* bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

v' meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

v' jelenléti ív 

v' 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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