
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
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HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA __ 

JEGYZŐKÖNYV 

. GadJ 
Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. június 23-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapesf:X:,_Szent László tér 29. l. 
em. 115.) megtartott ülésén. '•/ J ·. · -~ 
Az ülés kezdeténekidőponlja: 9óra K/~';).2f, 6 ;;;/5(1X i<aJ,'lf~' 
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, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Weeber Tibor 
Radványi Gábor 
Dr. Éder Gábor 
Ehrenberger Krisztina 
Pfeifer Istvánné 
Némethné Lehoczki Klára 

Nagy Ágota 
Révész Istvánné 
Gajdics Józsefné 
Dr. Barch Szilvia 

Szlovicsák Gábor 

Meghívottak: 
Kálmánné Szabó Judit 

Hanzik Ágnes 

Kárpáti Beatrix 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Belkó Judit 
Bemáthné Balogh Ildikó 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 
a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője, pályázó 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetője 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Népegészségügyi Intézete képviseletében 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében 

a Humánszolgáltatási Főosztály 

Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály 

Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály 

Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály 

Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály 

Egészségügyi Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
pályázó 

Köznevelési és 

Köznevelési és 

Szociális és 

Szociális és 

Szociális és 
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Gyéressy Éva a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezető helyettese, 
pályázó 

Bódi Imréné a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezető helyettese, 
pályázó 
a Kőbányai Rece-fi ce Óvoda részéről Házi Melinda 

Kiss Éva a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 

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 Tasí 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Javasolja, hogy második napirendi pontként az "Óvodavezetők intézményvezetői 
pályázatának elbírálásáról" szóló 320. számú előterjesztést tárgyalja a Bizottság. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy második 
napirendi pontként az "Óvodavezetők intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 
320. számú előterjesztést tárgyalja [205/2015. (VI. 23.)]. 

Bányai Tibor Péter megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozat képes. 

Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendről az elfogadott 
sorrendmódosítás figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [206/2015. (VI. 23.)]: 

l. Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2014. évi szakmai tevékenységéről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. Az óvodavezetők intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A védőoltások támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 
2015. évi felülvizsgálata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Tájékoztató a 2015/2016. nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A Kőbányai Rece-Fice Óvodában a technikai létszám egy fővel történő megemelése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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9. A kőbányai tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Tájékoztató a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. év második félévi és a 
2015. év első félévi tevékenységéről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

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

13. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

15. Önkormányzati lakások összevonása és bérbeadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

17. Közalkalmazott lakáscélú támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2014. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Barch Szilvia: Röviden bemutatkozik. 

Elnök: Az előterjesztés alapján növekedett az ágyipoloska, valamint a tetvesség száma. 
Érdeklődik, hogy milyen jogszabályi lehetőségek vannak a visszaszorítása érdekében? 

Dr. Barch Szilvia: 2014. év folyamán a település-egészségügyi szakterületet ellátó 
közegészségügyi felügyelők látták el ezt a feladatot, amely átkerült a járványügyi 
szakfelügyelők munkakörébe. Ezért valószínűsíthető, hogy az intézkedések hatékonysága 
növekedni fog. 

Weeber Tibor: Érdeklődik, hogy ez azt jelenti-e, hogy abban az esetben, ha valakinél 
észreveszik, hogy fertőzött, akkor bemehetnek a lakásba elvégezni az ágyi poloska irtását? 
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Dr. Barcll Szilvia: Magánlakásokról van szó, ezért nehéz a bejutás. 

Dr. Fejér Tibor: Megoldást kell találni. Véleménye szerint hatósági üggyé kellene minősíteni 
ezt az eljárást. 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy elég-e az iskolaorvosnak jelezni, ha egy diákon ágyi 
poloskacsípéseket észlelnek, vagy a Népegészségügyi Intézetnek is jelezni kell? 

Dr. Barcll Szilvia: Célszerű jelezni feléjük is. 

Varga István: Érdeklődik, hogy mi a megoldás? Hová lehet, vagy hová kell fordulni a 
megoldás érdekében? 

Dr. Barcll Szilvia: Sok esetben a lakóközösség összefogása segít a képviselőn keresztül. Az 
irtást a lakás tulajdonosának kell elvégeztetni, de sajnos a hátrányos helyzetben lévő családok 
ennek nem minden esetben tudnak eleget tenni. 

Elnök: Az előterjesztés alapján 128 főn állapítottak meg ismeretlen állat általi harapást 

Dr. Barcll Szilvia: Ezek többségében kutyaharapások vagy egyéb házi kedvencek harapásai. 

Lakatos Béla: Rossz tapasztalata van az elfekvő intézményekről. Érdeklődik, hogy 
ellenőrzik-e ezeket? A látogatók hazaviszik a rühet, és ez által elterjed. 

Dr. Barcll Szilvia: Az adott intézmény feladata a kezelés elvégzése. Ezzel meggátolható a 
terjedésük. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Kerületi tisztifőorvos 2014. évi szakmai tevékenységéről" 
szóló 311. számú előterjesztést megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
Az óvodavezetők intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri a pályázókat egyenként nyilatkozzanak, kérik-e a zárt ülés elrendelését az 
intézményvezetői pályázatuk elbírálására? 

A pályázók egyhangúlag nyilatkoznak, hogy nem kivánják a zárt ülés tartását. 

Elnök: Kéri, hogy az egyes pályázatokat külön-külön tárgyalják meg. 

l. A Kőbányai Csoda(a ÓVoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Elnök: Kéri, akinek a pályázattal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Kéri Nagy 
Ágotát, egészítse ki pályázatát. 
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Nagy Ágota: Ha van kérdés, akkor arra szívesen válaszoL 

Baloghné Stadler Irén: Érdeklődik, hogy milyen elképzelései vannak a portfólió írásával, 
valamint a minősítéssel kapcsolatban, valamint érdeklődik, hogy milyen a szülők és a 
gyermekek visszajelzése a búcsúéjszakával kapcsolatban? 

Nagy Ágota: Az intézményi önértékeléssei és a portfóliókészítéssel kapcsolatban elmondja, 
hogy első lépésként fontosnak tartotta a törvényi változást megismertetni a kollégákkal. 
Közösen elolvasták, értelmezték azt. A törvényi változás óriási változást hozott, és hoz még a 
jövőben is az intézmény életébe, működésébe. V él eménye szerint célravezető hagyni egy kis 
időt a kollégáknak arra, hogy átgondolják, ki tud részt venni egy önértékelési csoport 
munkájában. A kollégák közül négyen jelentkeztek erre a feladatra a régi és a fiatalabb 
kollégák közül egyaránt. Meg is kezdődött a munka, megkeresték azokat az elvárásokat, 
amelyek csak az ő intézményükre jellemzőek. V él eménye szerint nagyon komoly munka lesz 
az intézményi önértékelés elkészítése. 
A búcsúéjszakával kapcsolatban elmondja, hogy szülői felvetésre kezdtek el gondolkozni a 
megszervezésén. Korábban ötnapos nyári táborba vitték a nagycsoportos gyerekeket, de a 
gazdasági válság hatására egyre nehezebben tudták ezeket a táborokat megszervezni és 
megvalósítani. Ennek megoldásaképpen hozták létre a búcsúéjszakákat, amelyen 
különlegesen programokon vehetnek részt az elballagó gyerekek. Ez a rendezvény óriási 
élmény a gyerekek számára, és a szülők visszajelzései is pozitívak ezzel kapcsolatban. 

Baloghné Stadler Irén: A hét melyik napján szakták megszervezni a búcsúéjszakát? 

Nagy Ágota: Vagy péntek reggeltől szombat délelőttig, vagy péntek estétől szombat délutánig 
vannak az óvodában a gyerekek a búcsúéj szakán. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
320. számú előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Óvodavezetők 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 320. számú előterjesztés l. mellékletében 
szereplő határozattervezetet támogatja [207/2015. (VI. 23.)]. 

2. A Kőbányai Macargó Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Elnök: Kéri, akinek a pályázattal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy Csallóközi Éva visszavonta pályázatát. Bemáthné Balogh 
Ildikó pályázatát a nevelőtestület l 00%-ban, az alkalmazotti közösségi értekezlet szintén 
l 00%-ban támogatta, viszont a szülői munkaközösség nem támogatta. Kéri Bemáthné Balogh 
Ildikót, egészítse ki pályázatát. 

Be:mátlmé Balogh Ildikó: Röviden bemutatkozik. Elmondja, hogy megdöbbentette a szülői 
képviselet részéről a véleményezés. A pályázatában jobban ki kellett volna térnie a szülők és 
az intézmény közötti kapcsolattartásra. Azt gondolja, hogy a szakmai rátermettsége megfelelő 
ahhoz, hogy az intézményt vezesse. 

Elnök: Érdeklődik, hogy milyen módon szeretné hasznosítani gyógypedagógiai végzettségét 
az intézményben? 
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Bem.áthné Balogh Ildikó: Minden intézménybe járnak sajátos nevelési igényű gyerekek. A 
törvény lehetővé teszi az integrációt. Jelenleg is használjamind a gyógypedagógus, mind az 
óvodapedagógus végzettségét munkája során. Véleménye szerint ezeket jól lehet ötvözni. 
Támogatja az integráció elvét, és mindenképpen feladata lesz az integráció ebben az 
intézményben is. 

Elnök: Érdeklődik, hogy m1 lenne a legsikeresebb szakmai élménye, amelyet ebben az 
intézményben elérhet? 

Bernáthé Balogh Ildikó: Minden esetben az a legsikeresebb élménye, ha visszajelzést kap 
akár a gyerekek, akár a szülők részéről, hogy jó az, amit csinál, továbbá büszke az emberi 
hozzáállására is. 

Baloghné Stadler Irén: Érdeklődik, hogy mi motivál egy más területről érkező kolléganőt 
arra, hogy megpályázzon egy óvodavezetői állást? Érdeklődik, hogy a szervezetfejlesztéssel 
kapcsolatban milyen elképzelései vannak? 

Bernáthné Balogh Ildikó: Próbált gondolkozni azon, hogy ismerheti meg az alkalmazotti 
kört. Ezt csapatépítési programokkal szeretné a későbbiekben megoldani. Elmondja, hogy egy 
intézményt vezetni számára új kihívás. Nagyon szereti a kihívásokat, valamint szeret 
szembemenni a feladatokkal, ezért pályázott az intézményvezetői állásra. 

Radványi Gábor: Huszonöt év után egy ilyen váltás nem könnyű. Érdeklődik, hogy fájó 
szívvel hagyja-e el Kispestet? 

Bernáthné Balogh Ildikó: Fájó szívvel hagyja el Kispestet és a volt munkahelyét, de szereti 
a kihívásokat és úgy gondolja, hogy tiszta lappal kezdeni valahol, több lehetőséget biztosít, 
valamint ösztönzőbb is számára. 

Gál Judit: Milyen formában képzeli el a kapcsolattartást az iskola, valamint az óvoda között? 

Bernáthné Balogh Ildikó: A kialakított hagyományokat, kapcsolatokat meg szeretné tartani, 
és új ötletekkel mélyíteni szeretné azokat. 

Szóbeli módositó javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy az előterjesztés 2. mellékletét képező határozattervezet kipontozott 
része helyére "Bemáthné Balogh Ildikót" szöveg lépjen. 

(320/1. módositó javaslat) 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal támogatja a 320/l. módosító 
javaslatot [208/2015. (VI. 23.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
320. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról a 320/1. 
módosító javaslat figyelembevételével. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Óvodavezetők 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 320. szárnú előterjesztés 2. rnellékletében 
szereplő határozattervezetet támogatja a 320/1. rnódosító javaslat figyelembevételével 
[209/2015. (VI. 23.)]. 

3. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Elnök: Kéri, akinek a pályázattal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Kéri 
Gyéressy Évát, egészítse pályázatát. 

Gyéressy Éva: Ha van kérdés, akkor arra szívesen válaszoL 

Elnök: Érdeklődik, hogy öt év rnúlva hogyan látja az óvoda életét, valarnint saját magát 
vezetőként? 

Gyéressy Éva: V él eménye szerint az az előnye, hogy nagyon jól ismeri a kollégái erősségeit, 
valarnint gyengeségeit. Szeretné, ha az együtt elért eredményeket, értékeket rnegtartani, és a 
kollégák azt rnondanák, hogy rnéltó utódja a volt Intézményvezetőnek 

Balogimé Stadler Irén.: Nyugodt szívvel vonul nyugdíjba, rnivel véleménye szerint Gyéressy 
Éva alkalmas arra, hogy ezt az Óvodát vezesse. 

Gál Judit: Nagyon tetszett neki a vezetőről szóló idézet. Érdeklődik, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyerekek hányan vannak jelenleg az óvodában, és rnilyen rnódon történik a 
fej lesztésük? 

Gyéressy Éva: Jelenleg négy sajátos nevelési igényű gyerek van az óvodában. Ebből kettő 
gyermek fejlesztésével ő foglalkozik, két beszédfogyatékos gyermekhez pedig utazó 
gyógypedagógusok járnak. Negatív tapasztalatuk, hogy akkor is belekényszerítik ezeket a 
gyerekeket az intézménybe, arnikor jobb lenne nekik szegregáltan nevelkedni. V él eménye 
szerint a szegregáció nem rninden esetben rossz. 

Elnök: Milyen három kívánsága lenne az intézménnyel kapcsolatban? 

Gyéressy Éva: Egy vagy kettő tomaszoba kialakítása, az udvar rendbetétele, valarnint az 
udvar rnűfűvel való beborítása. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
320. szárnú előterjesztés 3. rnellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "óvodavezetők 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 320. szárnú előterjesztés 3. mellékletében 
szereplő határozattervezetet támogatja [210/2015. (VI. 23.)]. 

4. Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Elnök: Érdeklődik, hogy rnit jelent a Freinet szellemiség továbbvitele? 
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Bódi Imréné: Az óvoda nyitott szemléletű, ahol a gyermeki értékek minél teljesebb 
kibontakoztatása a cél. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a 
sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelésre. Fontosnak tartja, hogy 
sokkal közelebb hozzák a gyerekekhez a környezetet és az életet. A pedagógusok aktív 
részesei a gyerekek életének, nem irányítják a csoportot. Fontos a szabad önkifejezési 
technikák elsajátítása például a zenében és a mozgásban. 

Elnök: Milyen kompetenciákat vár el a kollégáktól? 

Bódi Imréné: Fontos, hogy az elkövetkezendő időszak mindenkinek a tanulás és az 
összeszokás időszaka lesz. Fontos lesz ebben az időszakban a közös gondolatok átadása. 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy mit takar a nagycsoportosok hétpróbája, valamint a március 
15-ei zokni csata? 

Bódi Imréné: Az elmúlt időszakban átgondolták a rendezvényeiket, és megpróbálták 
gyerekközpontúvá tenni. Az elballagó gyerekeket hétpróba elé áHítják, és aki kiállja a 
próbákat, készen áll arra, hogy iskolába menjen. Vannak visszatérő próbák is, ilyen például a 
cipőkötés. A zokni csatával kapcsolatban elmondja, fontos, hogy kialakuljon az identitástudat 
a gyerekekben. A zokni csatában korosztálynak megfelelő csapatok küzdenek meg egymással, 
és akinek elfogy a térfelén a zokni, az nyer. 

Balogimé Stadler Irén: Milyen elképzelései vannak a munkaközösséggel kapcsolatban? Ez 
az elképzelés hogyan fér bele az önértékelési csoport működésébe? Elmondja, hogy nem 
szerepel a pályázatban a vezető helyettes szerepe. Véleménye szerint fontos, hogy az 
intézménynek legyen egy vezető helyettese. 

Bódi Imréné: Szakmai munkacsoportokat szeretne kialakítani, mivel fontosnak tartja, hogy 
egy szakmai területnek legyenek felelősei. Amikor a pályázatot írta, már működött az 
önértékelési munkacsoport, de véleménye szerint legalább egy szakmai munkacsoportnak is 
kell működnie az intézményben. A vezető helyettes munkája valóban kimaradt a pályázatábóL 
Valószínűleg azért, mert ő már ötödik éve vezető helyettes. Annyira egyértelmű számára, 
hogy az intézménynek szüksége van egy ilyen személyre, mivel ő az a kapocs, aki a vezetőt 
és a kollégákat összeköti. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
320. számú előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Óvodavezetők 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 320. számú előterjesztés 4. mellékletében 
szereplő határozattervezetet támogatja [211/2015. (VI. 23.)]. 

3. napirendi pont: 
A védőoltások támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat támogatást nyújt a méhnyakrák és 
nemi szervi szemölcs, valamint a fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltáshoz. 
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A lányok esetében a támogatásról az állam, míg a fiúk esetében az Önkormányzat 
gondoskodik. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: A lányok által kapott oltás elegendő ahhoz, hogy a méhnyakráktól megvédje 
a beoltottak 99%-át. Fontos tudni, hogy a betegséget a lányok a fiúktól kapják el, ezért a fiúk 
oltása éppen olyan fontos, mint a lányoké. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 368. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Védőoltások támogatásáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 368. számú előterjesztést támogatja 
[212/2015. (VI. 23.)]. 

4. napirendi pont: 
A 2013-20Ut közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 

2015. évi felülvizsgálata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló 
helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény írja elő. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi 
területeket és célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szabályairól és 
az esélyegyenlőségi mentorokról szóló kormányrendelet tartalmazza. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Kiemeli a harmadik pontot, amely nagyon tárgyilagos, őszinte és mély. 
Javasolja létrehozni a dolgozók iskoláját, ahol azok tanulhatnának, akik nem rendelkeznek 
befejezett általános iskolai végzettséggel. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy ennek a megoldása állami feladat. 

Gál Judit: Nagyon alapos és mindenre kiterjedő az előterjesztés. Véleménye szerint az 
említett problémára a Hídi és a Híd2 program lesz a megoldás, amelyet az állam már 
elkezdett megvalósítani. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 346. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "2013-2018. közötti 
iciőszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálatáról" 
szóló 346. számú előterjesztést támogatja [213/2015. (VI. 23.)]. 
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5. napirendi pont: 
Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapitvány támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Tájékoztatást ad arról, hogy a támogatás összegét a Szent László 
Gimnázium azon diákjai fogják megkapni ösztöndíj formájában, akik a nyáron dolgoznak. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola Alapítványa is kapjon támogatást. 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat most fog vásárolni az iskola 
részére egy 6 millió forint értékű csembalót. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 312. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Összefogás a Szent László 
Gimnáziumért Alapítvány támogatásáról" szóló 312. számú előterjesztést támogatja 
[214/2015. (VI. 23.)]. 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2015/2016. nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásról 

Előterjesztő: d:r. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Elmondja, hogy a 2015/2016. nevelési évtől kezdődően az augusztus 31. napján a 
harmadik életévét betöltött gyermek óvodai nevelésre kötelezett. Ez alapján kerületi szinten 
662 óvodába lépő gyermeket fogadnak az intézmények 2015. szeptember l-jétől. Kéri, akinek 
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság a "20 15/2016. nevelési évben a kerületi óvoda i 
beiratkozásról" szóló 363. számú előterjesztést megtárgyalta. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Rece-Fice Óvodában a technikai létszám egy fővel történő megemelése 

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 338. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Rece-Fice 
Óvodában a technikai létszám egy fővel történő megemeléséről" szóló 338. számú 
előterjesztést támogatja [215/2015. (VI. 23.)]. 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 

döntésekről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott 
polgármesteri döntésekről" szóló 319. számú előterjesztést megtárgyalta. 

9. napirendi pont: 
A kőbányai tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának pályázati 
felhívásáról szóló 165/2015. (V. 14.) HB határozatával döntött 2 OOO OOO Ft elkülönítésérőL 
A pályázati felhívás szerint az egy sportoló részére nyújtható támogatási összeg legfeljebb 
250 OOO Ft lehet. Eddig jelenleg egy darab pályázat érkezett. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy miért csak 100 OOO Ft támogatást kap a pályázó? 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy múlt hónapban került kiírásra ez a pályázat, 
éves szinten két alkalommal kerül elbírálásra. Jelenleg egy darab pályázat érkezett. Pakot 
Anna minden évben részesül támogatásban. Tavaly 50 OOO Ft támogatást kapott az 
Önkormányzattól, jövőre adhatnak neki többet is abban az esetben, ha hasonló eredményeket 
ér el. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 327. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

216/2015. (VI. 23.) HB határozat 
a kőbányai tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló 
pályázat alapján Pakot Anna pályázó részére a Magyar Póni Klub Szövetség útján l 00 OOO Ft 
támogatást nyújt, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 23. 
során biztosított 
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2. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

10. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Kábitószerügyi Egyeztető Fórum 2014. év második félévi és a 

2015. év első félévi tevékenységéről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Némethné Lehoczki Klára: Tájékoztatásul elmondja, hogy a koordinátor feladata, egy 
mozgósító, többszereplős feladat. Az utcai kábítószer-fogyasztás a Hős utcában a 
legelterjedtebb. Itt már eleve beleszületnek a gyerekek a kábítószer-fogyasztásba és annak 
terjesztésébe. Terveik alapján erre a területre ki fognak települni családgondozókkal együtt, 
hogy segítsék a családokat. Idén az idős klubokat is bevonják a programba. 

Elnök: Érdeklődik, hogy a nyár folyamán milyen speciális programokkal készülnek a 
gyerekek részére? 

Németimé Lehoczki Klára: A játszóterekre kivonulnak a Bárka Humánszolgáltató Központ 
által vásárolt trambulinnal, valamint a kerületben több tábor is szerveződik. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. év 
második félévi és a 2015. év első félévi tevékenységéről" szóló 329. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

11. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Borsi Éva esetében a lencséhez járó felületkezelés véleménye szerint nagyon 
magas, luxus kategória. 

Gál Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy a támogatás összege csak a lencse árára 
vonatkozik, a felületkezelésre nem. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 339. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

217/2015. (VI. 23.) HB határozat 
a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Rapesán Anasztázia részére a gyermeke, kk. Patai Nikolett 
szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 
90%-a, legfeljebb 32 850 Ft. 
2. A Bizottság Hermann Gábor Árpádné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb 83 790 Ft. 
3. A Bizottság Bredákné Takács Anna részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 124 61 O Ft. 
4. A Bizottság Bánovics Ferenc részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 163 630 Ft, amelyet az Önkormányzat 
átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 
5. A Bizottság Buda Istvánné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 124 610 Ft, amelyet az Önkormányzat 
átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 
6. A Bizottság Jászberényi Mónika részére a gyermeke, kk. Balla Szabina megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 13 445 Ft. 
7. A Bizottság Vörös Erika részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a teljes 
felső fogsor vételárának 90%-a, 99 OOO Ft. 
8. A Bizottság Vadász Mária részére a gondozásában lévő unokája, kk. Balogh Bianka 
Vanessza megvásárolt szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse 
vételárának 90%-a, 28 080 Ft. 
9. A Bizottság Csepregi Erzsébet részére a megvásárolt szemüvegéhez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 16 180 Ft. 
l O. A Bizottság Gladysz Béla részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 142 305 Ft. 
11. A Bizottság Farkas Dezsőné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely 
a műfogsor vételárának 90%-a, 35 100Ft. 
12. A Bizottság Borsi Éva részére a gyermeke, kk. Takács Alexandra megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 21 600 Ft. 
13. A Bizottság Sarkisoff Atomé részére vérnyomásmérő, vércukormérő megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a (vérnyomásmérő 
ll 690 Ft, vércukormérő 6 290 Ft), összesen legfeljebb 17 980 Ft. 
14. A Bizottság megállapítja, hogy a Horváth Gyöngyi Irén által benyújtott kérelem nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, ezért a pályázata érvénytelen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

12. 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 Bizottságot hozza meg döntését a 328. számú 
előterjesztés elfogadásáróL 
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218/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Humánszolgáltatási Bizottság Fábián Sándorné részére ápolási támogatást állapít meg 
2015. július l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft 
2. A Bizottság Káté Lea részére ápolási támogatást állapít meg 2015. július l-jétőll2 hónapos 
időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
3. A Bizottság Losó Jánosné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. július l-jéről 12 
hónapos időtartamra havi 1 O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A BizottságAndorkó Antalné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. július l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Nyári Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. július l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Szeiler András részére ápolási támogatást állapít meg 2015. július l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 1 O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
7. A Bizottság Preg Józsefné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. július l-jétől 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 

Elnök: Az SZMSZ 22. §(l) bekezdés 16. pontja alapján l O perc szünetet rendel el. 

-Szünet-

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. 

13. 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 ll 06 Budapest, Maglódi út 25. 2/11. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

219/2015. (VI. 23.) Hb határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 25. 2/11. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(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 1106 Budapest, 
Maglódi út 25. 2/11. szám alatti kettőszobás, 88 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Járai Attiláné sz.: Hadar Klára számára határozott időre, 2017. június 
30-ig szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 04 Budapest, Vörösdinka u. 9. II Ih. 3/ll. szám alatti lalsás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

220/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Vörösdinka u. 9. H. lb. 3/11. 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 1104 Budapest, 
Vörösdinka u. 9. II. lh. 3/11. szám alatti egyszobás, 27m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Lantos Péter számára határozott időre, 2016. június 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

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

3. Az ll 08 Budapest, Harmat u. 17 4. 7129. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. számú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

22112015. (VI. 23.) HB határozata 
az 1108 Budapest, Harmat u. 174. 7/29. 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, 
Harmat u. 174. 7/29. szám alatti háromszobás, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Kocsis-Tóth Tibomé sz.: Blaskó Márta és Kocsis-Tóth Tibor részére helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá 
ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek 
eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

4. Az ll 03 Budapest, Gyömrői út 29/B fszt. 2. §~ám alatti lakás bér beadá$_(!:. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. számú 
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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-------------------------------------

222/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az U03 Budapest, Gyömrői út 29/B fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Gyömrői út 29/B fszt. 2. szám alatti háromszobás, l 08 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Baráth Anita és Baráth Gyula Tibor számára határozott időre, 2016. 
június 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az 1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 10. szám algtti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy volt kint ellenőrizni a lakást. A szomszédok 
elmondása szerint idegen mozgást nem tapasztaltak, a bérlőt is csak havi pár alkalommal 
látják. A Vagyonkezelő 2009 óta összesen hét alkalommal kísérelte meg a 
bérleményellenőrzést, de eredménytelenül, mivel a bérlő egy alkalommal sem volt otthon. Az 
elmúlt télen a gázfogyasztás nagyon csekély volt, ami szintén arra enged következtetni, hogy 
a lakásban életvitelszerűen nem lakott senki. Az egyik ellenőrzés során ő is jelen volt, a 
bűzelzárókan lehetett érezni, hogy a víz már elpárolgott belőlük, a hűtő teljesen üres volt. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy problémaként szerepel az előterjesztésben az is, hogy 
korábban Torma Zsolt albérletbe kiadta a lakást. 

W ee ber Tibor: Igen, ez 20 l O-ben történt. 

Dr. Fejér Tibor: Beszámol arról, hogy kereste őt az ügyfél ügyvédnője telefonon, de 
másképpen tájékoztatta őt az adott ügyben és adott tényekről. Elmondása szerint a kérelmező 
egy ismert kőbányai személyiség gyereke, akinek mindene megvolt gyerekkorában, kivéve 
döntési lehetősége, mivel mindent megcsináltak helyette a szülei. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. 
számú előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

223/2015. (VI. 23.) határozat 
az U03 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Torma Zsolt ll 03 Budapest, Kőér u. 50. fszt. l O. szám alatti 
egyszobás, 24 m2 alapterületű, komfort nélküli lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja. 

6. Az ll 05 Budapest, Bolgár u. l O. fszt. 15. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. számú 
előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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224/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 15. 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. 15. szám alatti kettőszobás, 60 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Tóth Tünde Mária számára határozott időre, 2017. június 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

7. Az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 5. szám_11latti lakás bérbeadfisa 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga István: Úgy látja, hogy sok tartozása van a családnak, és ehhez még pluszban jön a 
villanyhátralék is. 

Dr. Czagányi Cecília: Beszámol arról, hogy előretöHős órájuk van, és így törlesztik a 
villanyhátralékot. 

Varga István: Figyelembe véve azt, hogy rengetegen lakják a lakást, aggályai vannak azzal 
kapcsolatban, hogy tudják-e a hátralékat törleszteni, valamint azzal kapcsolatban is, hogy 
azok, akik ilyen mértékű tartozást halmoznak fel, méltók-e arra, hogy kőbányai lakosok 
legyenek. 

Weeber Tibor: 2015. december 31-ig javasolta bérbe adni a lakást a család számára. Ez alatt 
az idő alatt figyelemmel tudják kísérni azt, hogy fizetik-e a tartozást, és ha igen, akkor a 
későbbiekben meg tudják hosszabbítani a szerződésüket. Ezzel is szeretné motiválni a 
családot a fizetésre. 

Vermes Zoltán: Szeretne felháborodásának hangot adni. Attól, hogy valaki szegény, még 
lehet méltó arra, hogy kőbányai lakó legyen. A másik dolog, amivel nem ért egyet, az 
Gyéressy Éva szájából hangzott el, amely szerint a szegregációban van jó is. Azt gondolja, 
hogy ez nem így van. Mind a két kijelentéstől nagyon messze áll a véleménye mind 
magánemberként, mind politikai hozzáállásban. 

Elnök: Véleménye szerint az adott napirendi pontnál kellett volna ezt jelezni Gyéressy Éva 
felé, és nem utólag, amikor már nincs jelen az ülésteremben és nem tudja megvédeni 
álláspontj át. 

Varga István: Összességében nem a szegénységgel van problémája. A szegénység ennél a 
családnál egy viselkedési fonna következménye. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. 
számú előterjesztés 7. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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225/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll05 Budapest, 
Maláta u. 14. fszt. 5. szám alatti kettőszobás, 73 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Berki Lászlóné sz.: Csiki Gabriella és Berki László számára határozott időre, 
2015. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 2/11. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. számú 
előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

226/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A2/11. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Gyömrői út 88/ A 2/11. szám alatti kettőszobás, 66 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Ács László és Kwasny Margit Mária számára határozott időre, 2016. június 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

9. Az ll Ol Budapest, Üllői út 124/B 1/16. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. számú 
előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

227/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Üllői út 124/B 1116. 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 1101 Budapest, 
Üllői út 124/B 1116. szám alatti egy+félszobás, 47 m2 alapterületű, komfortos lakást Pátkai 
Perenené sz.: Kutassy Adrienne részére jelen állapotában határozott időre, 2017. június 30-ig 
szociális alapon bérbe adja azzal, hogy a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. biztosítja. A bérleti szerződés megkötésére a munkálatok készre 
jelentését követő 30 napon belül kerül sor. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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l O. Az ll Ol Budapest, Salgótarjáni út 49/C 11346. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. szárnú 
előterjesztés l O. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

228/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 49/C 1/346. 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 20. § (l) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Salgótarjáni út 49/C 1/346. szám alatti egy szoba, 37 rn2 alapterületű, komfortos 
lakást Herczeg László Tibor és Jakubász Adrienn Éva számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött rnódon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
rnűszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. Az 1106 Budapest, Gyakorló u. 10. 7131. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. szárnú 
előterjesztés ll. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

229/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 10. 7/31. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 06 Budapest, 
Gyakorló u. l O. 7/31. szám alatti kettőszobás, 53 rn2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Henter Ibolya számára határozott időre, 2017. június 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

12. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 2,szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. szárnú 
előterjesztés 12. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

230/2015. (VI. 23.) határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 2. 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, 
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Kőér u. 50. fszt. 2. szám alatti egyszobás, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Madarász Gergely Sándorné sz.: Gál Terézia Mária számára határozott időre, 
2017. június 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll 06 Budapest, Ma glódi út l O/B III l h. l l 4 9. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 340. számú 
előterjesztés 13. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

231/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 10/B UI.lh. 1/49. 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 1106 Budapest, 
Maglódi út 10/B III. Ih. 1/49. szám alatti egy+félszobás, 49 m2 alapterületű, félkomfortos 
lakást jelenlegi állapotában Molnár Rita számára határozott időre, 2016. június 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. 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. 

l. Kovács Sándor, Juhász Laios Mihályné, Wloch fldikó, valamint Megyesi .János és Csiki 
Brigitta lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 341. számú 
előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

232/2015. (VI. 23.) HB határozat 
Kovács Sándor, Juhász Lajos Mih.ályné, Wloch. Ildikó, valamint Megyesi János és Csiki 
Brigitta lakáscsere iránti kérelméről 
(l 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 csere útján Kovács Sándor a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1108 Budapest, Bányató u. 8. 8/34. szám alatti 
háromszobás, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakásból a Juhász Lajos Mihályné által bérelt 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 05 Budapest, 
Vaspálya u. ll. fszt. 9. szám alatti lakásba költözzön, Juhász Lajos Mihályné a Wloch Ildikó 
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által bérelt, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, az 
1102 Budapest, Kőrösi Cs. S. út 40. 3/13. szám alatti lakásba költözzön, Wloch Ildikó a 
Megyesi János és Csiki Brigitta magántulajdonát képező, a 3358 Erdőtelek, Táncsics M. u. 
13. szám alatti ingatlan tulajdonjogát megszerezze, valamint hogy Megyesi János és Csiki 
Brigitta a Kovács Sándor által bérelt, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonát képező, ll 08 Budapest, Bányató u. 8. 8/34. szám alatti bérleménybe költözzön. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 05 
Budapest, Vaspálya u. ll. fszt. 9. szám alatti kettőszobás, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Kovács Sándor számára határozott, két éves időtartamra szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy a lakbér-, és közüzemi díj-hátralék kiegyenlítésre kerül. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll02 
Budapest, Kőrösi Cs. S. út 40. 3/13. szám alatti egy+félszobás, 48 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Juhász Lajos Mihályné számára határozatlan időre szociális alapon 
bérbe adja. 
4. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1108 
Budapest, Bányató u. 8. 8/34. szám alatti háromszobás, 68 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Megyesi János és Csiki Brigitta számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Széchenyiné l;őhalmi Éva, valamint Kruppai András lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 341. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

233/2015. (VI. 23.) HB határozat 
Széchenyiné Kőhalmi Éva, valamint Kruppai András lakáscsere iránti kérelméről 
(l 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 Széchenyiné Kőhalmi Éva a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1106 Budapest, Maglódi út 25. 2/9. szám alatti 
egyszobás, 44 m2 alapterületű, komfort nélküli lakás bérleti jogát Kruppai Andrásnak a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1106 Budapest, 
Maglódi út 25. fszt. 2. szám alatti egyszobás, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakáson 
fennálló bérleti jogára 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 ll 06 Budapest, 
Maglódi út 25. fszt. 2. szám alatti egyszobás, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Széchenyiné Kőhalmi Éva és Széchenyi András Gábor számára határozatlan időre szociális 
alapon bérbe adja. 
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, 
Maglódi út 25. 219. szám alatti egyszobás, 44m2 alapterületű, komfort nélküli lakást Kruppai 
András számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások összevonása és bérbeadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Az ll 03 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 8-9. szám alatti lakások összevonása és bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 342. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

234/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 8-9. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
L A Humánszolgáltatási Bizottság hozzájárul az ll 03 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 8. szám alatti, 
egyszobás, komfortos, 27 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 03 Budapest, Alkér 
u. 19. fszt. 9. szám alatti egyszobás, komfortos, 27m2 alapterületű önkormányzati bérlakás 
összevonásához, azzal a feltétellel, hogy az összevonás valamennyi költsége, valamint a 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A 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. 19. fszt. 8-
9. szám alatti lakást Baross Attila és Csányi Beatrix számára határozott időre, az 
összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2015. december 
31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az összevonásnak 
eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális 
alapon bérbe adja. Baross Attila és Csányi Beatrix a munkálatok idejére a Budapest X., Alkér 
u. 19. fszt. 9. szám alatti lakásra vonatkozó lakbérfizetési kötelezettség alól mentesül. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 10-11. szám alatti lakások összevonása és 
bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 342. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

235/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 10-11. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság hozzájárul az ll 03 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. l O. szám 
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alatti, egyszobás, komfortos, 30 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 03 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. ll. szám alatti egyszobás, komfortos, 34 m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás összevonásához, azzal a feltétellel, hogy az összevonás valamennyi költsége, valamint 
a szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A 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. 10-11. szám alatti lakást Toldi Sándorné.: született Kárpáti Melinda számára határozott 
időre, az összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2015. 
december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az 
összevonásnak eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két 
évre szociális alapon bérbe adja. Toldi Sándorné a munkálatok idejére az ll 03 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. l O. szám alatti lakásra vonatkozó lakbérfizetési kötelezettség alól mentesül. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 32. fszt. 2-3. szám a(atti lakások összevonása és bérbe.adása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 342. számú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

236/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u.. 32. fszt. 2-3. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság hozzájárul az 1103 Budapest, Kőér u. 32. fszt. 3. szám alatti, 
egyszobás, komfortos, 29 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 03 Budapest, Kőér 
u. 32. fszt. 2. szám alatti egyszobás, komfort nélküli, 29 m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás összevonásához, azzal a feltétellel, hogy az összevonás valamennyi költsége, valamint 
a szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőket terheli. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 32. fszt. 2-
3. szám alatti lakást Farkas Barna és Farkas Barnáné sz.: Varga Angéla számára határozott 
időre, az összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2015. 
december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az 
összevonásnak eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, 
két évre szociális alapon bérbe adja. Farkas Barna és Farkas Barnáné sz.: Varga Angéla a 
munkálatok idejére az ll 03 Budapest, Kőér u. 32. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakbérfizetési kötelezettség alól mentesül. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 8-9. szám alatti lakások összevonása és bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 342. számú 
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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237/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 8-9. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottsága hozzájárul az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 9. szám 
alatti, egyszobás, komfortos, 27 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 03 Budapest, 
Kőér u. 48. fszt. 8. szám alatti egyszobás, komfort nélküli, 24m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás összevonásához, azzal a feltétellel, hogy az összevonás valamennyi költsége, valamint 
a szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt 8-
9. szám alatti lakást Bóka János Gábor és Ökrös Melinda számára határozott időre, az 
összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2015. december 
31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az összevonásnak 
eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális 
alapon bérbe adja. Bóka János Gábor és Ökrös Melinda a munkálatok idejére az 1103 Budapest, 
Kőér u. 48. fszt. 8. szám alatti lakásra vonatkozó lakbérfizetési kötelezettség alól mentesül. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll 03 Budapest, Gergely u. 46. fszt. 3-4. szám alatti lakások összevonása és bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 342. számú 
előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

238/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 46. fszt. 3-4. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság hozzájárul az 1103 Budapest, Gergely u. 46. fszt 3. szám 
alatti, egyszobás, komfortos, 35m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az 1103 Budapest, 
Gergely u. 46. fszt. 4. szám alatti egyszobás, komfortos 28 m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás összevonásához, azzal a feltétellel, hogy az összevonás valamennyi költsége, valamint 
a szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gergely u. 46. fszt 
3-4. szám alatti lakást Kokas Andrea és Szabó Csaba számára határozott időre, az 
összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2015. december 
31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az összevonásnak 
eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális 
alapon bérbe adja. Kokas Andrea és Szabó Csaba a munkálatok idejére az 1103 Budapest, 
Gergely u. 46. fszt. 4. szám alatti lakásra vonatkozó lakbérfizetési kötelezettség alól mentesül. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

24 



16. 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 343. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

239/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 3/62. 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 Szelényi Istvánnak az 1106 Budapest, Maglódi út 5. fszt. 12. szám alatti 
lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 
3162. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Szelényi István számára 
határozott időre, 2017. június 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 06 
Budapest, Maglódi út 5. fszt. 12. szám alatti lakást jelenlegi állapotában - a lakásbérleti 
szerződés megkötését követő 30 napon belül- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

240/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út 40. 4/5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O 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 Nagy Attilának és Nagyné Császár Ritának az 1102 Budapest, Körösi 
Csoma S. út 40. 317. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyát közös 
megegyezéssel megszünteti. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út 
40. 4/5. szám alatti kettő+félszoba, 72 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Nagy Attila és 
Nagyné Császár Rita számára határozott időre, 2017. június 30-ig szociális alapon bérbe adja 
azzal a feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út 40. 317. szám alatti lakást 
tisztán, kifestve, rendeltetésszerű állapotában- a lakásbérleti szerződés megkötését követő 30 
napon belül -a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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24112015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gépmadár u.. 3. 8/51. 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 Gaál Józsefné sz.: Kocs Edina 1104 Budapest, Harmat u. 105. fszt. 4. 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 1106 Budapest, Gépmadár u. 3. 
8/51. szám alatti egy+félszoba, 36 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Gaál Józsefné sz.: 
Kocs Edina számára a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, 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 azzal a feltétellel, hogy az 1106 Budapest, Harmat u. 105. fszt. 4. szám alatti 
egyszobás, 30 m2 alapterületű, félkomfortos lakást jelenlegi állapotában - a lakhatási célú 
szerződés megkötésétől számított 30 napon belül- a Vagyonkezelőnek átadja. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Közalkalmazott lakáscélú támogatás iránti kérelme 

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 344. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

242/2015. (VI. 23.) HB határozat 
Fácska Jánosné közalkalmazott lakáscélú támogatásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról szóló 26/2003. (V. 
15.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján Fácska Jánosné sz.: Milei Piroska (1041 Budapest, 
Árpád út 177. 2/12.), a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-
17.) kisgyermeknevelője részére 500 OOO Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást biztosít 5 
éves visszafizetési kötelezettséggel az 1041 Budapest, Árpád út 177. 2112. (hrsz.: 
71329/5/A/12) szám alatti ingatlan felújítására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 
melléklet ll. sora terhére. A munkáltatói kölcsön és járulékai biztosítására jelzálogjogot kell 
bejegyezni az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 18. napirendi pontot. 
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18. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú. feHebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 11.40 órakor bezárja. 

K.m. f. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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------------------ --

A jegyzőkönyv meUékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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