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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. május 19-én a BÁRKA Kőbányai 
Humánszolgáltató Központban (Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78.) megtartott 
kihelyezett ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

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

. . 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmarádás oka: · 
Almádi Krisztina, a Bizottság nem képviselő tagja betegs~g. i1/5-8Z~/ q jidSjrx. 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Kovács Róbert polgármester 
W ee ber Tibor alpolgármester ' . . . , , ) 
Radványi Gábor alpolgármester r-( 59J._:::r{0jJci5·ftx _ 
Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Oszt~ly képviseletéhén 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Belkó Judit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Némethné Lehoczki Klára a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

Czanka Lajosné 
Babics Attiláné 
JoósTamás 

Marksteinné Molnár Julianna 

Meghívottak: 
Kálmánné Szabó Judit 

Jógáné Szabados Henrietta 

Kárpáti Beatrix 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Barta Erika 

Kohut Miklósné 

vezetője 

a Kőbányai Gyöngyike Óvoda vezetője 
a Kőbányai Zsivaj Óvoda vezetője 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
vezetője 

képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke 

a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
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Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. A kihelyezett ülésre tekintettel az SZMSZ 63. §
ában foglaltak alapján kézfelemeléssei történik a szavazás. 

Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként tárgyalja a "Kőbányai Önkormányzat 
fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolójáról" szóló 279. számú 
előterjesztést, és hatodik napirendi pontként a "Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér 
Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről" szóló 
293. számú előterjesztést. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként 
tárgyalja a "Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 
beszámolójáról" szóló 279. számú előterjesztést, és hatodik napirendi pontként a "Kis 
Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú 
Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről" szóló 293. számú előterjesztést [153/2015. (V. 19.)]. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [154/2015. (V. 19.)]: 

l. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 
beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ önkormányzati költségvetési szerv 
megszüntetése, és az önkormányzat közművelődési feladatait ellátó nonprofit gazdasági 
társaság alapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A kerületi gyermekjóléti 
elfogadása 

feladatokról szóló 2014. évre vonatkozó átfogó értékelés 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú 
Egyesülettel ellátási szerződés kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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9. A Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l O. A kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A Kőbánya kulturális életének 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A Sokproblémás CsaládokértAlapítvány 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Tanévkezdési támogatás nyújtása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

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

17. A LÉLEK-Program keretében önkormányzati bérlakásban történő elhelyezések 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

20. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. Idősekért-díj adományozására vonatkozó javaslat 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. Dr. Nagy Károly háziorvos Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetésre történő 
felterjesztése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Batthyány-Strattmann László-díjra történő felterjesztése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Dr. Fejér Tibor elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 
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l. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 

beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy a beszámolókat külön-külön tárgyalják meg. Előzetesen kiemeli mind 
Babics Attiláné, mind Czanka Lajosné példaértékű, kiemelkedő szakmai tevékenységét. 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda vezetőjének négyéves beszámolója 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Kéri Babics Attilánét, egészítse ki beszámolóját. 

Babics Attiláné: Tájékoztatásul elmondja, hogy nagyon sok programot szerveznek a szülők 
részére. Nehézségként említi a nevelőtestület egységének megtartását Jelenleg három óvónő 
van tartós szabadságon, a helyüket nagyon nehezen sikerült betölteni. A kezdet nem volt 
könnyű, közösen kellett kialakítaniuk egy munkamódszert, amely a tapasztalatok alapján 
be vált. 

Baloghné Stadler Irén: Érdeklődik, hogy mi indokolta a sószoba kialakítását az óvodában, 
valamint arról, hogy milyen terveik vannak aszülőkkel való kapcsolattartás területén? 

Babics Attiláné: Innovatív óvodáról van szó, gyorsan és jól reagálnak a gyerekek igényeire, 
valamint a törvény változásaiból adódó feladatok elvégzésére. Egyre több az olyan gyermek az 
intézményben, aki légzésproblémával küzd, ezért erre szerettek volna megoldást találni. 
Korábban a Kőbányai Zsivaj Bölcsőde sószobáját használták műhelyfoglalkozásokra, és azt 
vették észre, hogy ez jó hatással van a gyermekekre. Mivel az óvoda alapterülete kicsi, ezért a 
logopédus szoba lett egyben a sószoba is. A távlati tervük az, hogy kiadnak egy könyvet 
"Foglalkozások a sószobában" címmel. A sószabában délelőtt ll óráig vannak a csoportos 
foglalkozások a gyermekek számára, ll és 12 óra között az óvónőknek van lehetősége levinni 
a saját csoportjaikból gyerekeket egyéni foglalkozásra, 12 és 15 óra között használhatják a 
külsősök, valamint a pedagógusok, 15 órától pedig a szülők. Ehhez készítettek egy házirendet 
is, amelyet mindenki betart. Egy héttel előre van előjegyzés. Beszámol arról, hogy nagy 
hangsúlyt fektet a szülőkkel való kapcsolattartásra. Az ünnepeket és a hagyományokat meg 
kellett újítani. Az első nevelőtestületi értekezleten megbeszélték, hogyan lehetne ezeket a 
programokat gyerekközpontúvá alakítani. Valamit megtartottak és vannak új hagyományaik is. 
Sok fóruma van az óvodának, ilyenek például a nyílt napok, a fogadóórák, a szülői 
értekezletek, valamint a szülői fórumok. Rájöttek arra, hogy a szülők nagyon kíváncsiak arra, 
hogy adott korban mit kell tudnia a gyermekeknek, ezért tájékoztató videókat készítettek 
részükre. A szülői értekezleten minden szülő tehet fel kérdést, valamint bejárhatnak a 
foglalkozásokra is. 

Gál Judit: Nagy munka elkészíteni egy négyéves beszámolót, de ez jó alapot nyújthat majd a 
következő ötéves tervek megfogalmazásánáL 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
279. számú előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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155/2015. (V. 19.) HB határozat 
a Kőbányai Zsivaj Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Babics Attiláné óvodavezető négyéves beszámolóját 
elfogadja. 

2. A Kőbányai Gyöngyike ÓVoda vezetőjének négyéves beszámolója 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Kéri Czanka Lajosnét, egészítse ki beszámolóját. 

Czanka Lajosné: Elmondja, hogy annak idején egyedül volt intézményvezető, nem volt 
viszonyítási alapja. Nem a legkönnyebb helyzetből jön, mivel Kőbánya egyik legnehezebb 
sorsú gyermekeivel foglalkozik az Óvoda. 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy a választásokat követően dr. Mátrai Gábor bizottsági 
elnökkel minden intézményt végigjártak, és megállapították, hogy nagyon jó munka folyik 
minkét intézményben. 

Baloghné Stadler Irén: Valóban van különbség a két beszámoló között. Nagyon nehéz 
helyzetben van az intézmény, sokat dolgoznak az óvónők, nehéz megtartani a jó 
pedagógusokat Gratulál a négyéves beszámolóhoz. Érdeklődik, hogy a közoktatásban 
végbemenő változások milyen hatással vannak a nevelőtestületre, valamint arról, hogy a 
sakkoktatás milyen hatással van a gyermekek személyiségváltozásában? 

Czanka Lajosné: 2011-ben Révész Máriusz kezdeményezésére indult el a sakkoktatás az 
intézményben. Kiváló sakkoktatójuk van, ami garanciát jelent arra, hogy nincs lemorzsolódás. 
Kétszer l O fős csoportokat szerveznek heti egy alkalommal. Óriási az érdeklődés az oktatás 
iránt. Ez egy nagy lehetőség az esélyegyenlőtlenségek mérséklésére, valamint a 
tehetséggondozásra. Szülői klubot is működtetnek, amely jó arra, hogy a szülők 
megtapasztalják azt, hogy milyen hatással vannak a táblás játékok a gyermekekre. Jelenleg a 
szülők is hoznak be általuk vásárolt játékokat, amelyek az okosodó polera kerülnek. A 
közoktatásban végbemenő változások nagyon nagy feladatot jelentenek számukra. Ez egy nagy 
teher, mivel a személyi feltételek nem adottak az intézményben. A dolgozókat motiválni csak a 
motivált vezető tudja. Próbál a nevelőtestület tagjainak minden információt és segítséget 
megadni, próbálják az új kollégákat is bevonni, de nagyon nehéz beilleszkedni hozzájuk, mivel 
nagyon leszabályozott az Óvoda működése. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a 
fiatalok megtartására. 

Gál Judit: Elmondja, hogy azok a gyerekek, akik ebből az intézményből kerülnek ki, nagyon 
felkészültek. Rengeteg mondókát és nótát ismernek, valamint a cipőfűzőjüket is meg tudják 
kötni. Felajánlja Intézményvezető asszony részére, hogy előre egyeztetett időpontokban az 
óvoda gyerekei is használhatják az iskola területén lévő focipályát 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
279. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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156/2015. (V. 19.) HB határozat 
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Czanka Lajosné óvodavezető négyéves beszámolóját 
elfogadja. 

2. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ önkormányzati költségvetési 
szerv megszüntetése, és az önkormányzat közművelődési feladatait ellátó nonprofit 

gazdasági társaság alapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Szabó Krisztián: Elnézést kér, hogy csak ma reggelre készült el az anyag, valamint azért 
mert a másolt példányokból hiányzik körülbelül l O oldalnyi melléklet, de a szerveren a teljes 
előterjesztés elérhető. 

Lakatos Béla: Nagyon rövid a hatásvizsgálat. Érdeklődik, hogy az intézményben dolgozók 
kaptak-e tájékoztatást az átalakulásról és annak következményeiről? 

Dr. Szabó Krisztián: A széleskörű előkészítésnek része volt a foglalkoztatottak tájékoztatása 
is. Elmondták nekik azt, hogy miért van szükség az átalakulásra, milyen következményekkel 
jár, és hogyan érinti a foglalkoztatási jogviszonyukat Azóta megkeresés nem érkezett ezzel 
kapcsolatban, de az átalakulást megelőzően harminc nappal újabb tájékoztatást fognak tartani. 
Az utóbbi időben az átalakulás nem ritka, más Önkormányzatok is döntöttek úgy, hogy a kis 
létszámú költségvetési szervüket gazdasági társasággá alakítják át az önálló gazdálkodási 
lehetőségek kiaknázása érdekében. 

Joós Tamás: Az összeférhetetlenség kapcsán érdeklődik, hogy van-emóda közalkalmazotti 
jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére? 

Dr. Szabó Krisztián: Az összeférhetetlenséget minél hamarabb meg kell szüntetni. Az 
előterjesztés csak egy lehetséges megoldást jelenített meg, de természetesen a közös 
megegyezéssel történő megszüntetés lenne a legjobb megoldás. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését 301. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről, és az 
önkormányzat közművelődési feladatait ellátó nonprofit gazdasági társaság alapításáról" szóló 
301. számú előterjesztést támogatja [157/2015. (V. 19.)]. 
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3. napirendi pont: 
A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2014. évre vonatkozó átfogó értékelés 

elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Minden évben van egy konferencia ennek kapcsán. Azt gondolja, hogy az 
intézmény nagyonjól működik, példaértékű munka folyik. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Az utcai szociális munkával kapcsolatban érdeklődik, hogy mely területek a 
legfertőzöttebbek? Milyen korosztályra és milyen nemre jellemző, hogy a szociális munkások 
hálójába kerül? 

Némethné Lehoczki Klára: Pontos statisztikát soha nem fognak tudni mondani, de az 
Integrált Városfej lesztési Stratégia adatai egybecsengenek ezekkel az adatokkal. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kerületi gyermekjóléti 
feladatokról szóló 2014. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása" tárgyú 273. számú 
előterjesztést támogatja [158/2015. (V. 19.)]. 

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

Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 278. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai önkormányzati 
fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ és a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék alapító okiratának módosításáról" szóló 278. számú előterjesztést támogatja 
[159/2015. (V. 19.)]. 

5. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

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: A benyújtott pályázatok nem fedték le teljes körűen az Önkormányzat által 
támogatni kívánt programokat. Nem jelent meg egyik pályázatban sem a nemzeti 
önazonosságtudat erősítése érdekében a programok szervezése és kiadványok készítése. 
Jellemzően nyugdíjasklubok pályáztak, akik részére a jövőben külön pályázatot indokolt 
kiírni. A jövőben más alapokra kell helyezni ezt a pályázatot. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a civil szervezetek 2015. évi 
támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról szóló 277. szám ú előterjesztést támogatja 
[160/2015. (V. 19.)]. 

6. napirendi pont: 
A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhaszná 

Egyesülettel ellátási szerződés kötése 
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 293. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kis Cimborák Nonprofit Kft.
vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés 
kötéséről" szóló 293. számú előterjesztést támogatja [16112015. (V. 19.)]. 

Dr. Fejér Tibor megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

7. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Hu.mánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Némethné Lehoczki Klára: Prezentációként egy kisfilm keretében szeretné bemutatni a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ munkáját, különös tekintettel a Gyermekek 
Átmeneti Otthonára. 

Prezentáció 

Varga István: Megköszöni az intézmény dolgozóinak, hogy segítséget nyújtottak azoknak, 
akik hozzájuk fordultak problémáikkal. 
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Némethné Lehoczki Klára: Jelzi, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonánál szeretnének 
kialakítani egy közös kertet az idősek nappali klubjávaL 

Dr. Fejér Tibor: Felhívja a :1:1gyelmet az érzelmi munkára. Érdeklődik, hogy milyen 
technikák segítenek e területen a feladatok elvégezésében? 

Némethné Lehoczki Klára: Szupervízióval és jó munkaszervezéssel tudnak segíteni. 
Folyamatosan :1:1gyelni kell, hogy hol vannak hiányosságok, hova kell embereket átirányítani, 
hol nincs kihasználva a kapacitás. 

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

162/2015. (V. 19.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Gál Judit elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 

8. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Sajnálattal hallotta, hogy a Kőbányai Roma Önkormányzat idén nem rendezi 
meg a vers- és prózamondó versenyt. Különdíjat szánt a legjobb versmondónak, valamint a 
legjobb felkészítő tanárnak. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 280. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

163/2015. (V. 19.) HB határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
2015. évi támogatásárakiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 
2. A Bizottság a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásárakiírt pályázat alapján az 
l. mellékletben meghatározott nemzetiségi önkormányzatoknak nyújt támogatást a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
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önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora terhére összesen 3 OOO e Ft összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert 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 
(A határozat l. mellékletében szereplő támogatás összegét tartalmazó táblázat szövege 
mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Gál Judit visszatér az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló 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 258. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

164/2015. (V. 19.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a Kőbányán működő egyházak 2015. 
évi támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló pályázat alapján 
az l. mellékletben meghatározott Kőbányán működő egyházaknak nyújt támogatást a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 22. sora terhére összesen l 500 eFt 
összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert 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 

(A határozat l. mellékletében szereplő támogatás összegét tartalmazó táblázat szövege 
mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

10. napirendi pont: 
A kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívás 

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: A korábbi évek tapasztalatai alapján a Képviselő-testület 2 OOO OOO Ft 
összegű keretet különített el az egyéni sportolói kérelmek támogatására. A pályázat célja a 
kerületben élő vagy sportoló tehetséges versenyzők felkészülési feltételeinek javítása, 
versenyeken, bajnokságokon való részvételük támogatása. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 246. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

165/2015. (V. 19.) HB határozat 
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki kőbányai tehetséges sportolók egyéni 
támogatására 2 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 23. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívást 
az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről 
a Kőbányai Önkormányzat honlapján. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

ll. napirendi pont: 
A Kőbánya kulturális életének 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

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 256. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

166/2015. (V. 19.) HB határozat 
a Kőbánya kulturális életének 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbánya kulturális életének 2015. évi támogatásáról 
szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján tegye közzé. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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12. napirendi pont: 
A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolása 

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 248. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
167/2015. (V. 19.) HB határozat 
a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2014. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

13. napirendi pont: 
A Sokproblémás Családokért Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolása 

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 249. szám ú 
előterjesztés elfogadásáról. 

168/2015. (V. 19.) HB határozat 
a Sokproblémás Családokért Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Sokproblémás Családokért Alapítvány 2014. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

14. napirendi pont: 
Tanévkezdési támogatás nyújtása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián képviseletében dr. Egervári Éva szóbeli módosító javaslata, hogy a 
határozattervezet 2. pontjában szereplő a "Képviselő-testület" szövegrész helyébe a 
"Bizottság" szöveg lép. 

(275/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 275/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 275. 
számú előterjesztés elfogadásáról, a 275/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

169/2015. (V. 19.) HB határozat 
a tanévkezdési támogatás nyújtásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az általánosiskolás-és középiskolás-korú, 2015. augusztus 
l. napján kőbányai lakcímmel rendelkező tanulóknak 5 OOO Ft támogatást nyújt Erzsébet-
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utalvány formájában a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. 
melléklet 23. sora, a 12. melléklet 14. sora terhére. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a 
támogatás fedezetére további l OOO eFt összeget biztosítson a Rendelet 12. melléklet 7. sora 
terhére. 

2. A Bizottság felkéri a polgártnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

15. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Vermes Zoltán szóbeli módosító javaslata, hogy Prainer Péter Ferenc és Sohonyai Vilmosné 
esetében a számlák benyújtása mellett kerüljön ellenőrzésre az, hogy valóban megtörtént-e a 
pályázatban megjelölt gyógyászati segédeszköz megvásárlása. 
Indokolás: elfogadva a kérelmezök jövedelmi helyzetét, nem valószínű, hogy ilyen nagy 
összeget ki tudnának fizetni, így felmerül a visszaélés lehetősége. 

(276/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 276/1. módosító javaslatot. 

Gál Judit: Javasolja, hogy a határozattervezet 14. és 15. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 

"14. A Bizottság Prainer Péter Ferenc részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a gyógyászati segédeszköz vételárának [20%-a] 10%-a, legfeljebb [135 OOO Ft] 67 500 Ft." 
"15. A Bizottság Sohonyai Vilmosné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely 
a gyógyászati segédeszköz vételárának [20%-a] l O%-~ legfeljebb [83 800 Ft] 41 900 Ft." 

(276/2. módosító javaslat) 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy Prainer Péter Ferenc és Sohonyai Vilmosné pályázata 
kerüljön elutasításra. A határozattervezet 14. és 15. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

"14. A Bizottság Prainer Péter Ferenc [fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
gyógyászati segédeszköz vételárának 20%-a, legfeljebb 135 OOO Ft] fogpótláshoz beadott 
kérelmét elutasítja, támogatást nem biztosít számára." 
"15. A Bizottság Sohonyai Vilmosné [részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 20%-a, legfeljebb 83 800 Ft] fogpótláshoz beadott 
kérelmét elutasítja, támogatást nem biztosít számára." 
Indokolás: álláspontja szerint az ilyen nagy értékű porcelán fogsor elkészítését szociális alapon nem 
indokolt támogatni. 

Az előterjesztő támogatja a 276/3. módosító javaslatot. 
(276/3. módosító javaslat) 
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Gál Judit: Visszavonja a 276/2. számú módosító javaslatát. 

Utólagos jegyzői törvényességi észrevétel, hogy ugyan a javaslattevő által nem került 
visszavonásra az előterjesztő által is támogatott 27611. módosító javaslat, azonban az 
okafogyottá vált, miután a 27613. módosító javaslat támogatásra került. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 276. 
számú előterjesztés elfogadásáról a 276/3. módosító javaslat figyelembevételével. 

170/2015. (Y. 19.) HB határozat 
gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, l ellenszavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Németh Sándorné részére a megvásárolt hallókészülékhez 
támogatást biztosít, amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb 
136 015 Ft. 
2. A Bizottság Pozsár Andrea részére a gyermeke, kk. Rédei Antónia szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
27 OOO Ft. 
3. A Bizottság Szilágyi Mihályné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 13 500 Ft. 
4. A Bizottság Dávid Mária Erzsébet részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételára önrészének 90%-a, legfeljebb 18 290 Ft. 
5. A Bizottság Nagy Éva részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 13 050 Ft. 
6. A Bizottság Bódiné Magyar Aurélia részére a gyermeke, kk. Fazekas Aurélia 
szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 
90%-a, legfeljebb 8 515 Ft. 
7. A Bizottság Tóth Balázsné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 36 900 Ft. 
8. A Bizottság Pintérné Németh Andrea részére szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 36 900 Ft. 
9. A Bizottság Horváthné Csonka Zita részére a gyermeke, kk. Horváth Nikolett fogszabályzó 
készülékének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételára 
önrészének 90%-a, legfeljebb 67 500 Ft. 
l O. A Bizottság Buró Mária részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb ll O 070 Ft. 
ll. A Bizottság Ács Erzsébet részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 3 580 Ft. 
12. A Bizottság Szabó György részére a gyermeke, kk. Szabó Máté szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
12 835 Ft. 
13. A Bizottság Szabó György részére a gyermeke, kk. Szabó Ádám szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
22 950 Ft. 
14. A Bizottság Prainer Péter Ferenc fogpótláshoz beadott kérelmét elutasítja, támogatást nem 
biztosít számára. 
15. A Bizottság Sohonyai Vilmosné fogpótláshoz beadott kérelmét elutasítja, támogatást nem 
biztosít számára. 
16. A Bizottság Tüskés Lajosné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb l O 800 Ft. 
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17. A Bizottság Danyi Rómeóné részére a gyermeke, kk. Danyi Fatima Brigitta fogszabályzó 
készülékének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételára 
önrészének 90%-a, legfeljebb 32 850 Ft. 
18. A Bizottság Petrovai Lászlóné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a műfogsor vételárának 90%-a, legfeljebb 21 600 Ft. 
19. A Bizottság megállapítja, hogy Zágonyi Artúr Imre családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Vermes Zoltán: Kéri, hogy a kifizetéseket követően kerüljön a Bizottság elé egy olyan 
anyag, amely beszámol arról, hogy megtörtént-e a gyógyászati segédeszközök megvásárlása, 
különös tekintettel a nagy összegű támogatásokra. 

Dr. Egervári Éva: Kéri Vermes Zoltánt, tegyen szövegszerű módosító javaslatot a 
gyógyászati segédeszközök megvásárlásának ellenőrzésére. 

Vermes Zoltán szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés egészüljön ki egy 2. 
határozattervezettel az alábbiak szerint: 

" .. ./2015. (V. 19.) HB határozat 
a gyógyászatisegédeszköz-támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 
A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a 
lehetőségét, hogy milyen módon történhet meg a gyógyászati segédeszközök 
megvásárlásának az ellenőrzése. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Indokolás: szükséges az Önkormányzat által támogatott, sokszor nem kis összeget jelentő 
gyógyászatisegédeszköz-támogatás felhasználásának ellenőrzése." 

(276/4. módosító javaslat) 

Dr. Egervári Éva: Jelzi, hogy az SZMSZ 41. § (2) bekezdése alapján, ha az előterjesztő 
támogatja a 276/4. módosító javaslatot, abban az esetben a Bizottságnak nem kell döntenie 
róla. 

Az előterjesztő támogatja a 276/4. módosító javaslatot. 

Utólagos jegyzői törvényességi észrevétel, hogy az SZMSZ 38. § (3) bekezdése alapján a vita 
lezárásáig lehet módosító javaslatot benyújtani, a szavazás után, a napirend lezárását 
követően nem, ezért a módosító javaslat érvénytelen. 

16. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 260. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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171/2015. (V. 19.) HB határozat 
ápolási támogatás iránti kérelmek elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Balog Árpádné részére ápolási támogatást állapít meg 
2015. június l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Romhányiné Kis Éva részére ápolási támogatást állapít meg 2015. június l
jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
3. A Bizottság részére Molnár Éva részére ápolási támogatást állapít meg 2015. június l-jéről 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Németh Tamás részére ápolási támogatást állapít meg 2015. június l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Brassai Klára részére ápolási támogatást állapít meg 2015. június l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Balogh Klára részére ápolási támogatást állapít meg 2015. június l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
7. A Bizottság Sárközi Jánosné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. június 1-j étől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

17. napirendi pont: 
A LÉLEK-Program keretében önkormányzati bérlakásban történő elhelyezések 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 274. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

172/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C fe. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C fe. 6. szám alatti egyszobás, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást Schvanda Ottó 
és Schvanda Ibolya számára határozott időre, 2015. november 30-ig, szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

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

l. Az ll 05 Budapest. Maláta u. 13. fszt. 18. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

173/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 13. fszt. 18. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Maláta utca 13. fszt. 18. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Kovács Istvánné sz.: Fejes Erzsébet számára határozott időre, 2016. május 31-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

2. Az ll 02 Budapest. Ónodi u. l. fszt. 13. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

174/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Ónodi u. l. fszt. 13. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Ónodi u. l. fszt. 13. szám alatti egyszobás, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Vizdák Szilvia számára határozott időre, 2016. május 31-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

3. Az ll 03 Budapest. Vasgyár u. 12. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

175/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Vasgyár u. 12. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Vasgyár u. 12. fszt. 3. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
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Vasgyár u. 12. fszt. 3. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Bordács József számára határozott időre, 2016. május 31-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

4. Az 1106 Budapest, Tárna u. 4. fszt. 12. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

176/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. fszt. 12. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Tárna u. 4. fszt. 12. szám alatti egyszobás, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Me zei István József számára határozott időre, 2016. május 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

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

5. Az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2173. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

177/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/73. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a.nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Táma u. 4. 2/73. szám alatti egyszobás, 28 m2 alapterületű, összkomfortos lakást jelenlegi 
állapotában Laderrberger László Miklós számára határozott időre, 2016. május 31-ig szociális 
alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakbér- és közüzemidíj-tartozását megfizeti, vagy 
arra részletfizetési megállapodást köt. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Utólagos jegyzői törvényességi észrevétel: a 17712015. (v. 19.) HB határozat hibás, ugyanis 
az ll 06 Budapest, Tárna u. 4. 2173. szám alatti lakás komfortfokozata komfortos. A részletes 
szerződés megkötésekor a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a tényleges komfortfokozatot 
szerepelteti, ezért a határozat végrehajtható. 
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6. Az ll 03 Budapest, Óhegy u. l. as. l. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

178/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Óhegy u. l. as. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Óhegy u. l. as. l. szám alatti egyszobás, 21 m2 alapterületű, szükséglakást jelenlegi 
állapotában Kocsán György számára határozott időre, 2015. október 31-ig szociális alapon 
bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat, illetve a közüzemi szolgáltatók felé 
fennálló tartozását megfizeti, vagy arra részletfizetési megállapodást köt. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az ll 05 Budapest. Martinovics tér 7. fszt. 9. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 7. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

179/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Martinovics tér 7. fszt. 9. 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 1105 Budapest, 
Martinovics tér 7. fszt. 9. szám alatti egyszobás, 33 m alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Szabó Mária Éva és Szabó László számára határozott időre, 2016. május 31-ig 
szociális alapon bérbe adja, egyidejűleg az 1108 Budapest, Szövőszék u. 12. fszt. 3. lakáson 
fennálló, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott tartozásra 18 havi részletfizetést 
engedélyez. Egy részlet elmulasztása esetén a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik, 
amit a késedelmi kamatával együtt kell megfizetni, továbbá ez olyan szerződésszegésnek 
minősül, ami a lakásbérleti szerződés felmondását eredményezi. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 3. 113. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

180/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 3. 1/3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
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szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Körösi Csoma sétány 3. 1/3. szám alatti egyszobás, 36 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Simon Júlia és Erős Melinda számára határozott időre, 2017. május 31-ig 
szociális alapon bérbe adja. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az 1105 Budapest, Ihász u. 30. 2117. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

181/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Ihász u. 30. 2/17. 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 1105 Budapest, 
Ihász u. 30. 2/17. szám alatti háromszobás, 94 m2 alapterületű, komfortos lakást Virág 
Perenené sz.: Domonics Krisztina és Virág Ferenc részére helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, 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.június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l O. Az ll 03 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés l O. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

182/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. 6. szám alatti egyszobás, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Csiki Zsolt számára határozott időre, 2016. május 31-ig szociális alapon bérbe adja 
azzal a feltétellel, hogy a lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti, vagy részletfizetési 
megállapodást köt. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. június 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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ll. Az ll02 Budapest, Harmat u. 7. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés ll. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

183/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Harmat u. 7. fszt. 11. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Harmat u. 7. fszt. ll. szám alatti egyszobás, 23 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Bencs Aurél Csaba és Bencsné Zajácz Mária számára határozott időre, 2016. 
május 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakbértartozásukat a Hálózat 
Alapítvány megfizeti, vagy részletfizetési megállapodást kötnek. 
Határidő: 2015.június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az 1108 Budapest. Gőzmozdony u. 18. 4115. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 12. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

184/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 4/15. 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 1108 Budapest, 
Gőzmozdony u. 18. 4115. szám alatti kettőszobás, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Tóth József és Tóth Józsefné sz.: Tabányi Mária számára határozott időre, 
2017. május 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015.június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll 03. Budapest, Alkér u. 3. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 291. számú 
előterjesztés 13. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

185/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 3. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Alkér u. 3. fszt. 3. szám alatti egyszobás, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Rostás Renáta számára határozott időre, 2016. május 31-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
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Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 261. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

186/2015. (V. 19.) HB határozat 
Köllinger Mária, valamint Orgovány Sándor János lakáscsere iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak szerint hozzájárul, hogy Köllinger Mária sz.: Móczár Mária a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 06 Budapest, Kerepesi út 81. 2/7. szám 
alatti háromszobás, 114m2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Orgovány Sándor János 
1155 Budapest, Mézeskalács tér 4. 416. szám alatt található egy+félszobás, 45 m2 alapterületű, 
komfortos ingatlana lll 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 1106 Budapest, 
Kerepesi út 81. 2/7. szám alatti háromszobás, 114 m2 alapterületű, komfortos lakást Orgovány 
Sándor János számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

187/2015. (V. 19.) HB határozat 
Bíró Gábor, valamint Kromplák László lakáscsere iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak szerint hozzájárul, hogy Bíró Gábor a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll 03 Budapest, Petrőczy u. 21. fszt. 4. szám alatti 
egyszobás, 30 m2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Kromplák László 2766 
Tápiószele, Széchenyi út 19. szám alatt található kettőszobás, 80 m2 alapterületű, komfortos 
ingatlana 111 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 1103 Budapest, 
Petrőczy u. 21. fszt. 4. szám alatti egyszobás, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást Kromplák 
László számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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20. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesítése 
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 259. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

188/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Dombtető u. 4. 4/17. 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 Turai Istvánnak az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 9. 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 1108 Budapest, Dombtető u. 4. 4117. 
szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Turai István és Turainé Peti 
Barbara számára határozott időre, 2017. május 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy Turai István az ll 03 Budapest, N oszlopy u. 15-17 l A fszt. 9. szám alatti lakást 
jelenlegi állapotában az 1108 Budapest, Dombtető u. 4. 4/17. szám alatti lakás helyreállítási 
munkálatainak a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. általi befejezését követően átadja. 
Határidő: 2015.június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Rövid tájékoztatást kér arról, hogy a helyreállítás kapcsán mit kell 
finanszíroznia a kérelmezőnek, és mit az Önkormányzatnak? 

Weeber Tibor: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. állítja össze a helyreállítás költségvetését. Ez 
nem azt jelenti, hogy a kérelmezőnek ennyiért kell a helyreállítást elvégeznie. Azokról a 
feladatokról, amelyek nem szakipari tevékenységek, nem kér számlát az Önkormányzat, akár 
saját maga is elvégezheti. A helyreállítást követően megtörténik a műszaki tartalom átadása, a 
bérleti szerződés megkötése. A helyreállítás teljes költségét a kérelmezőnek kell 
finanszíroznia. 
Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy abban az esetben, ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. úgy 
állapítja meg, hogy a helyreállítás nem megfelelő módon történt meg, akkor megköthető-e a 
bérleti szerződés? 
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Weeber Tibor: Ebben az esetben vita alakul ki. Jelzi, hogy a helyreállítás alatt folyamatosan 
van mód a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel való egyeztetésre. 

Dr. Czagányi Cecília: Az Önkormányzat rendelete szabályozza, hogy ilyen esetekben milyen 
szankciókkallehet élni. 

Varga István: Érdeklődik, hogy mi alapján kerülnek rangsorolásra a kérelmezök abban az 
esetben, ha többen is rendelkeznek a helyreállítás összegével? 

Ehrenberger Krisztina: Fontos szempont, hogy a kérelmezőnek legyen kőbányai kötődése, 
valamint elmondja, hogy a lakás alapterületétől fliggően általában a gyermekes családokat 
részesítik előnyben. 

Weeber Tibor: Nagyon sok szakmai mérlegelésen mennek át a kérelmek, részletes adatokat 
kémek be a családoktóL 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 292. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

189/2015. (Y. 19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 2. 3/801. 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 20. § (l) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Csilla u. 2. 3/80 l. szám alatti egy+fél szoba, 3 7 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Faragó Józsefné sz.: Rigó Magdolna számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

190/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 3. 4/754/B 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 20. § (l) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Csilla u. 3. 4/754/B szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Szabó István számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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191/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 17. 7/44. 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 20. § (l) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Gyakorló u. 17. 7/44. szám alatti egy+fél szoba, 35m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Mészáros Anita és Csutai István számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre 
a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015.június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

192/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Ihász u. 30. fszt. 8. 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 20. § (l) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Ihász u. 30. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 44 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Pozsár Andrea Tímea számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015.június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

193/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 34. 3/10. 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 20. § (l) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Kőér u. 34. 3/10. szám alatti kettő szoba, 61 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Gewefal Mónika számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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194/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 34. 3/11. 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 20. § (l) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Kőér u. 34. 3/11. szám alatti egy szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Matúz Zsuzsanna Beáta számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

195/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 13. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Kőér u. 48. fszt. 13. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Deák Ferenc számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

196/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 10/A II. ép. 1/29. 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 20. § (l) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Maglódi út 10/A IL ép. 1/29. szám alatti egy szoba, 38m2 alapterületű, komfortos 
lakást Horváth Alexandra számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

26 



197/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szárnyas u. 20/C 1/2. 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 20. § (l) bekezdése alapján az ll 07 
Budapest, Szárnyas u. 20/C 1/2. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
Simonesik Tünde és Lőrincz László számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015. június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22. napirendi pont: 
Idősekért-díj adományozására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az "Idősekért-dij 
adományozására vonatkozó javaslatról" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

23. napirendi pont: 
Dr. Nagy Károly háziorvos Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetésre 

történő felterjesztése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Dr. Nagy 
Károly háziorvos Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetésre történő 
felterjesztéséről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Battyhány-Strattmann László-díjra történő felterjesztése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Dr. Gönczöl 
Veronika háziorvos Battyhány-Strattmann László-dijra történő felterjesztéséről" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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25. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Népjóléti 
tárgyúfellebbezés 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 12° órakor bezárja. 

K.m.f. 
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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 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti iv 

2015. május 19. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 
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