
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. augusztus 25-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 
115.) megtartott ülésén. fDt}l#Af'EST FÖVft.RÚS-X. KERÜLET] 

l '~RÁNYAIÖNKONMÁNYZAT ! 
1 Pnlr;ármc.ste.ri liivatala ! 

Az ülés kezdetének id6pontja: 9 óra ~~."-ó:;:*~ii/!Sfq~;{JL~~ 
Ajele?lé~i ív, alapj_án je~e~ va~nak: l ')n1s SZEPT n °, ! 
Dr. Matra1 Gabor b1zottsag1 elnok, o-rJI . !. ·· · · 1 · l 
Bán~ai. Tib?r ~éter, dr. Fejé~ Tibor, Gál _Judit, Varga I~tván, a bizotts~pvi~elő t~~' . , ··-~--~-~-· 
Almad1 Knsztma, Baloghne Stadler Iren, Lakatos Bela, Vermes Zql~zánlnzottsag.~~m.dlrepvlsel~rlo: i 

tagjai. lk/5 ' ; meHe;flet j, . : 

Távolmaradását előre jelezte: Távolma~~rfY/!F?{S/-'t :~ ".(;/?:!9:(!~~',.) 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Kovács Róbert 
Weeber Tibor 
Radványi Gábor 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Pfeifer Istvánné 
JoósTamás 

F ehémé M. Zsuzsanna 

Meghívottak: 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Nagy Jolán 
Kálmánné Szabó Judit 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Belkó Judit 

jegyző 
aljegyző 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék képviseletében 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 
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Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [244/2015. (VIII. 25.)]: 

1. A helyi közművelődésről szóló 25/2012 (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő 
tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának telephelyek közötti módosítása és 
az ehhez kapcsolódó előirányzat-rendezés 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A csehországi Letovi ce Város Önkormányzatával kötend ő együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kőbánya kulturális életének 2015. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A kőbánya iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

9. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2015. évi I. féléves alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l O. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Tájékoztató a Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. Bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelmek 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l 7. Önkormányzati lakások összevonás és bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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18. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A helyi közművelődésről szóló 25/2012 (V. 23.) önkormányzati :rendelet módosítása 

Előte:rjesztő: dr. Szabó K:risztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület a 205/2015. (V. 21.) KÖKT 
határozatával létrehozta a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.-t (a 
továbbiakban Kőrösi Nonprofit Kft.), amelyet a Fővárosi Törvényszék mint cégbíróság a 
cégjegyzékbe bejegyezte. 2015. szeptember l-jétől az Önkormányzat a közművelődési feladatait 
elsősorban a Kőrösi Nonprofit Kft. útján közművelődési megállapodás keretében fogja ellátni, ezért 
szükséges a helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendeletet módosítani. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 399. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Helyi közművelődésről szóló 
25/2012 (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 399. számú előterjesztést támogatja 
[245/2015. (VIII. 25.)]. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő 

tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 413. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 413. szám ú előterjesztést támogatja [246/2015. 
(VIII. 25.)]. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának telephelyek közötti módosítása és 

az ehhez kapcsolódó előirányzat-rendezés 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde felújítása kapcsán szükséges az épület kiürítése. A 
férőhelyek biztosítása kétféleképpen történik meg, egyrészt a Kőbányai Csepereclők Bölcsőde és a 
Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde férőhelyszámának bővítésével, másrészt két családi napközivel 
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kötött ellátási szerződés révén. A Csillagfürt Bölcsőde 48 kieső férőhelyéből a két bölcsődében 36 
gyennek ellátásának a lehetősége teremthető meg. A további igényt 14 gyennek ellátására a két 
családi napközivel kötött ellátási szerződés keretében tudja az Önkormányzat biztosítani. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Amennyiben a Csillagftirt Bölcsőde 48 kieső férőhelyéből a két bölcsődében 36 
gyennek ellátása biztosítható, akkor a két családi napköziben csak 12 gyennek ellátását kell 
biztosítani a 14 helyett. 

Elnök: Igaza van Gál Judit képviselő asszonynak, valószínűleg elírás történt az előterjesztésben. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 389. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
engedélyezett létszámának telephelyek közötti módosításáról és az ehhez kapcsolódó előirányzat
rendezésről" szóló 389. számú előterjesztést támogatja [247/2015. (VIII. 25.)]. 

Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesitett Bölcsődék intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetőjének, Göncziné Sárvári Gabriellának a magasabb 
vezetői megbízása 2015. december 31-én lejár, ezért szükséges az intézményvezetői feladatok 
ellátására pályázatot kiírni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését 
a 377. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 377. számú előterjesztést támogatja 
[248/2015. (VIII. 25.)]. 

5. napirendi pont: 
A háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy felmerült a praxisjogok elidegenítése kapcsán az az igény, 
hogy a szerződéskötéskor hogyan tudjuk az önkormányzati igényeknek az érvényesítését megoldani 
akár iratkezelés vagy egyéb szolgáltatások kapcsán. Ezt a Képviselő-testület üléséig meg fogják 
vizsgálni, és ha van lehetőség a beépítésére, akkor módosító javaslatot fognak tenni a szerződés 
tekintetében. 

4 



A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Weeber Tibor: Két dolog merült fel. Egyrészt a nem kötelező védőoltások beadásáért térítési díj 
kérhető a betegtől, ,ezért szeretnék, ha az Önkormányzat által biztosított védőoltások térítésmentes 
beadása bekerülhetne a szerződésekbe. Másrészt fontos lenne az egészségügyi kartonok selejtezése. 
Szeretnék, ha minden orvosnál megtörténne, ezért a kartonok kezelésére egy új metodikát 
szeretnének kidolgozni. 

Dr. Fejér Tibor: Az oltások beadása, valamint a dokumentumok kezelése nagyon fontos dolog, de 
a hellyel csak úgy tudnának spórolni, ha a kartonokat digitalizálnák 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 414. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Háziorvosi praxiSJog 
elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről" szóló 414. számú előterjesztést támogatja 
[249/2015. (VIII. 25.)]. 

6. napirendi pont: 
A csehországi Letovi ce Város Önkormányzatával kötend ő együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 415. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Csehországi Letovi ce Város 
Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról" szóló 415. számú előterjesztést 
támogatja [250/2015. (VIII. 25.)]. 

7. napirendi pont: 
A Kőbánya kulturális életének 2015. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság a 166/2015. (V. 14.) HB határozatával pályázatot 
írt ki Kőbánya kulturális életének 2015. évi támogatására l OOO OOO Ft keretösszeg erejéig. A 
pályázati támogatás célja a kerületi kulturális, művészeti élet segítése, ösztönzése, fellendítése. 
2015. július 31-éig a pályázati felhívásra egy pályázat érkezett. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Az Egyesület elszámolása szerint a "Mozgásban ... " IX. Biennálé kortárs művészeti 
kiállítás teljes költsége 640 205 Ft, de a feltüntetett tételekből ő csak 235 250 forintot tudott 
összeszámo Ini. 

Kálmánné Szabó Judit: A támogatás összege csak 200 OOO Ft, de a kiállítás összköltsége 
640 205 Ft, amelyet nem részletezett a kérelmező. 
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Dr. Szabó Krisztián: Nem vagyunk hivatottak vizsgálni azt, hogyan állította össze a költségvetést a 
kérelmező. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 420. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

251/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
a Kőbánya ku.ltu.rális életének 2015. évi támogatására kiirt pályázat elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a Kőbánya kulturális életének 2015. ev1 
támogatásáról szóló pályázati felhívásra a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete által 
benyújtott pályázat érvényes. 

2. A Bizottság az l. pontban meghatározott pályázat alapján a Kőbányai Képző- és Iparművészek 
Egyesülete részére 200 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 24. sorának terhére. 

3. A Bizottság felkéri a polgáriDestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

8. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák működését segitő alapítványok támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Az alapítványok képviselői megküldték az Önkormányzatnak a támogatási összegek 
felhasználásának elszámolását, amelynek az ellenőrzését a Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya végezte el. A pénzügyi elszámolások megfelelnek a 
szerződésben rögzített formai és tartalmi követelményeknek. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 393. számú előterjesztés elfogadásáról. 

252/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság 

a) a Zöld Dió Alapítvány (ll Ol Budapest, Hungária krt. 5-7.) és 
b) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 

2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

9. napirendi pont: 
Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2015. évi I. féléves alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs kérdés elmondja, hogy a mellékletben több olyan lakás is szerepel, amelyek hat
hét éve üresen állnak, elidegenítésre várnak. Érdeklődik, hogy mi ennek az oka? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Belkó Judit: A táblázatban értékesítés megjegyzéssel szereplő lakások a lakáskoncepcióhoz 
kapcsolódó javaslatok. Számos épületben ez az értékesítés a teljes ingatlan esetén értelmezhető, 
amely az épület kiürítését követően valósulhat meg. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Lakásbérleti jogviszonyok 2015. évi 1 féléves alakulásáról" 
szóló 407. számú előterjesztést megtárgyalta. 

10. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 405. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról" szóló 405. számú előterjesztést támogatja 
[253/2015. (VIII. 25.)]. 

11. napirendi pont: 
Tájékoztató a Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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 "Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról" 
szóló 418. számú előterjesztést megtárgyalta. 

12. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy mit jelent a lakcím nélküli lakos? 

Dr. Szabó Krisztián: A lakcím nélküli lakos úgy lenne helyes, hogy településszintű lakcímmel 
rendelkező lakos. Abban az esetben, ha a lakóhely, illetve a tartózkodási hely érvénytelenítése 
történik meg a nyilvántartásban, akkor a legutolsó lakcím szerinti településszintű lakcím kerül 
bejegyzésre külön igény alapján. Ez egy jogi kategória, ez is bejelentett lakcímnek minősül. 
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Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezet 7. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

"7. 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." 

(397/1. módosító javaslat) 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a 397/1. módosító javaslatot 
[254/2015. (VIII. 25.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 397. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

255/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Tóth Istvánné részére a két pár kompressziós térdharisnya 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, 
legfeljebb 6995 Ft. 
2. A Bizottság Gulyás Erika Magdolna részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 20 700 Ft. 
3. A Bizottság Kun Istvánné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 90%-a, 72 OOO Ft. 
4. A Bizottság Szabó Józsefné részére a megvásárolt térdkezelő ortézishez támogatást biztosít, amely 
a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, 9000 Ft. 
5. A Bizottság Tóth Gyula Gáborné részére vérnyomásmérő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a vérnyomásmérő vételárának 90%-a, legfeljebb 12 345 Ft. 
6. A Bizottság Menyhárt Miklósné részére a megvásárolt kompressziós karharisnyához támogatást 
biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, 10 835 Ft. 
7. A Bizottság Prainer Péter Ferenc részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
gyógyászati segédeszköz vételárának l 0%-a, legfeljebb 67 500 Ft. 
8. A Bizottság Bordás Miklósné részére a megvásárolt olvasó és távollátó szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, 25 630 Ft. 
9. A Bizottság Vörös Erika Mária részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely az 
alsó kombinált fogpótlás vételárának 90%-a, 342 OOO Ft. 
10. A Bizottság Nagy Gáborné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
rögzített fogpótlás vételárának 90%-a, 55 350 Ft. 
ll. A Bizottság Jenei Lászlóné részére a gyermeke, kk. Jenei Viktória Hanna megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 20 680 Ft. 
12. A Bizottság Andó Andrásné részére a gyermeke, kk. Andó Vivien szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
7200 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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13. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését a 388. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

256/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az ápolási-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Lengyel Krisztina részére ápolási támogatást állapít meg 2015. 
szeptember l-jétől 12 hónapos időtartamm havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Lakatos László részére ápolási támogatást állapít meg 2015. szeptember l-jétől 12 
hónapos időtartamm havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Balog Ernőné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. szeptember l-jéről 12 
hónapos időtartamm havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Maka Gézáné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. szeptember l-jétől 12 
hónapos időtartamm havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Czine Sándorné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. szeptember l-jétől 
12 hónapos időtartamm havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság megállapítja, hogy a Szabó Sándorné által benyújtott kérelem nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, ezért a pályázat érvénytelen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

14. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

l. Az ll 02 Budapest, Bánya u. 18. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

257/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 18. fszt 3. 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 1102 Budapest, Bánya u. 
18. fszt. 3. szám alatti egyszobás, 32m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Kádár 
Zsoltné sz.: Suskavics Katalin számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Feladatkörében érintett: 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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2. Az ll 02 Budapest, Bánya u. 2. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

258/2015. (VIII. 25.) HB .határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u.. 2. fszt. 4. 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, Bánya u. 2. 
fszt. 4. szám alatti egyszobás, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Vatai 
Imréné sz.: Drienszki Zsuzsanna számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 05 Budapest, Gergely u. 30. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

259/2015. (VIII. 25.) HB .határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u.. 30. 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 1105 Budapest, Gergely u. 
30. fszt. 6. szám alatti egyszobás, 40 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Kovács 
Lászlóné sz.: Fehér Franciska Éva részére határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 2/38. szám alatti lakás bérQ_eadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

260/2015. (VIII. 25.) HB .határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/38. szám alatti lakás bérbeadása 
( ... 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 2/3 8. szám alatti kettőszobás, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Baranyi 
Nikoletta számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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5. Az 1108 Budapest, Szegély u. 7. fszt. 256. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

261/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szegély u. 7. fszt. 256. 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, Szegély u. 
7. fszt. 256. szám alatti kettőszobás, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Batki 
Sebestyénné sz.: Juhász Mária számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 04 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

262/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. 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 1104 Budapest, Sörgyár u. 
49. fszt. ll. szám alatti kettőszobás, 42 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Guj 
Zoltán és Guj Zoltánné sz.: Tassy Ilona Zsuzsanna számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig 
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat felé fennálló tartozásukat 
rendezik. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az 1107 Budapest, Szállás u. 32-34. II ép. 215. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 7. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

263/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 32-34. II. ép. 2/5. 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, Szállás u. 
32-34. II. ép. 2/5. szám alatti egyszobás, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Sebők Mária számára határozott időre, 2017. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll 



8. Az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3190. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

264/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/90. 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. 
3190. szám alatti egyszobás, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Czimer 
Andrea és Barta Zoltán részére határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 2142. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

265/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 2/42. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kolozsvári 
u. 29-31. 2/42. szám alatti egy+félszobás, 37 m2 alapterületű, összkomfortos lakást jelenlegi 
állapotában Császár Lászlóné sz.: László Gyöngyi számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig 
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakbértartozását a Hálózat Alapítvány 
megfizeti, vagy a bérlő részletfizetési megállapodást köt. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l O. Az ll Ol Budapest, Csilla u. 7/A 3/563. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés l O. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

266/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, CsiBa u. 7/A 3/563. 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 1101 Budapest, Csilla u. 7/A 
31563. szám alatti egy+félszobás, 37 m2 alapterületű, félkomfortos lakást jelenlegi állapotában 
Kocsány Valéria számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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ll. Az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 1/35. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés ll. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

267/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 1135. 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 1101 Budapest, Hős u. 15/B 
1/35. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi állapotában Lulay 
Györgyné számára határozott időre, 2017. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 3/70. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 12. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

268/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3170. 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 3170. szám alatti egyszobás, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Kiss 
Gizella Gyöngyi számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az ll01 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakást- a szerződéskötéstől 
számított 30 napon belül- jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll 08 Budapest, Magiádi út 32-36. X ép. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 13. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

269/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. X. ép. fszt. 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 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi u. 
32-36. X. ép. fszt. 2. szám alatti egyszobás, 30 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi 
állapotában id. Aranyosi József és ifj. Aranyosi József számára határozott időre, 2016. augusztus 31-
ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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14. Az ll Ol Budapest, Luca köz 7. Il lh. 2112. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 14. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

270/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Luca köz 7. II. Ih. 2/12. 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 ll01 Budapest, Luca köz 7. 
II. lh. 2112. szám alatti kettőszobás, 53 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Borka Beáta és Szepesi 
Nikolett 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: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. Az 1106 Budapest, Gépmadár u. 5. 7144. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 15. mellékletében szerepi ő határozattervezet elfogadásáról. 

27112015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gépmadár u. 5. 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 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Gépmadár 
u. 5. 7/44. szám alatti egy+félszobás, 36 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Páli Józsefné sz.: 
Lupcsa Judit és Páli József 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: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. Az ll 03 Budapest, Gyömrői út 88/B fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. számú 
előterjesztés 16. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

272/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/B 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 
88/B fszt. 6. szám alatti egyszobás, 32m2 alapterületű, félkomfortos lakást Guba Zsigmond részére 
helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, 
továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségének 
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eleget tesz, a rnűszak:i átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. szepternber 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. Az ll 06 Budapest, Jászberényi u. 13/B (szt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. szárnú 
előterjesztés 17. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

273/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Jászberényi u. 13/B fszt. 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 3. §(2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Jászberényi 
u. 13/B fszt. 2. szám alatti kettőszobás, 75 rn2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Király Gáborné sz.: Fülöp Margit és Király László számára határozott időre, 2017. augusztus 31-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. szepternber 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. Az 1102 Budapest, illomás u. 21. 10/47. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 421. szárnú 
előterjesztés 18. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

274/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 21. 10/47. 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, Állomás u. 
21. 10/47. szám alatti kettőszobás, 51 rn2 alapterületű, összkomfortos lakást jelenlegi állapotában 
Botos Rozália számára határozott időre, 2016. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szepternber 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

l. Horváth Gézáné, valamint Dacsó Imre lakáscsere iránti kérelme 

Szóbeli módositó javaslat: 

Dr. Szabó Krisztián: Javasolja, hogy az "Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmekről" 
szóló 406. számú előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet kerüljön törlésre. 
Indokolás: Horváth Gézáné visszavonta a lakáscsere iránti kérelmét (406/1. módosító javaslat) 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a 406/1. módosító javaslatot 
[275/2015. (VIII. 25.)]. 

Elnök: Kéri, hogy térjenek rá az előterjesztésben szereplő második kérelem tárgyalására. 

Dr. Szabó Krisztián: Felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az előző szavazással a módosító javaslat 
elfogadásáról hozott döntést. Az érdemi döntést az SZMSZ 60. § (4) bekezdése értelmében a 
döntési javaslat szerint kell meghoznia. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 406/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztés l. mellékletében 
szereplő, Horváth Gézáné lakáscsere iránti kérelmére vonatkozó határozattervezetet törli {27612015. 
(VIII. 25.) - érvénytelen szavazat]. 

Utólagos jegyzlfi törvényességi észrevétel: Az ülésen tévesen hivta fel a Bizottság figyeimét az 
ismételt szavazásra, igy a második szavazás - az előterjesztés l. mellékletében szereplő 

határozattervezet vonatkozásában - érvénytelen. 

2. Győri Márta Lili, valamint Bakonyi Jánosné lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 406. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

277/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
Győri Márta Lili, valamint Bakonyi Jánosné 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 Győri Márta Lili a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1106 Budapest, Maglódi út 25. fszt. l. szám alatti kettőszobás, 76 m2 

alapterületű, összkomfortos lakás bérleti jogát Bakonyi Jánosnénak a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1101 Budapest, Doba u. 3. IL lh. 1/13. szám alatti 
kettőszobás, 52 m2 alapterületű, komfortos 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. l. szám alatti kettőszobás, 76 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Bakonyi 
Jánosné számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll Ol Budapest, 
Doba u. 3. II. lh. 1/13. szám alatti kettőszobás, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást Győri Márta 
Lili számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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3. Szabó István, valamint Demmel Zoltán lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 406. számú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

278/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
Szabó István, valamint Demmel Zoltán 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 Szabó István a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 7. szám alatti egyszobás, 26m2 alapterületű, 
komfortos lakás bérleti jogát Demmel Zoltánnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1108 Budapest, Bányató u. 12. 5/23. szám alatti kettőszobás, 55 
m

2 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 1103 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. 7. szám alatti egyszobás, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást Demmel Zoltán 
számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 11 08 Budapest, 
Bányató u. 12. 5/23. szám alatti kettőszobás, 55 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Szabó István 
számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelmek 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 408. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

279/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
Keresztes Imréné és Keresztes Gabriella bérlőtársi jogviszony létesitése iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Keresztes Imréné sz.: 
Soós Györgyike Lídia bérlőnek a lakáson határozott időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára 
tekintettel Keresztes Gabriella számára az ll 03 Budapest, Kőér u. 54/ A fszt. l. szám alatti 
egyszobás, 34 m

2 alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2016. augusztus 31-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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280/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
Urbánné Thury Anita és Urbán István bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Urbánné Thury Anita 
bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Urbán István 
számára az ll 05 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 5. szám alatti egyszobás, 28 m2 alapterületű, komfortos 
lakást bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások összevonása és bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 412. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

281/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti lakások összevonásáról és bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság egyetért az ll05 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 7. szám alatti, 
egyszobás, komfortos, 24 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 05 Budapest, Gergely u. 
6. fszt. 6. szám alatti egyszobás, 15 m2 alapterületű szükséglakás besorolású önkormányzati 
bérlakás összevonásávaL 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 a polgármester által az összevonásról kiadott 
tulajdonosi hozzájárulás átvételét követő naptól az összevonást követően kialakuló, az ll 05 
Budapest, Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti lakást Rajtik József számára határozott időre, az 
összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2016. február 28-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. 
3. A Bizottság hozzájárul a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Gergely u. 6. fszt. 7. szám alatti lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti szerződésnek a 2. pont 
szerinti bérbeadással egyidejű közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
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nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 392. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

282/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 5. 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 Nyilas 
Ferencnek az 1106 Budapest, Maglódi út 38. 4. ép. fszt. l. 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, Bánya u. 20. fszt. 5. szám 
alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást Nyilas Ferenc számára határozott időre, 2017. 
augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 06 Budapest, Maglódi út 
38. 4. ép. fszt. 1. szám alatti lakást jelenlegi állapotában - a lakásbérleti szerződés megkötését 
követő 30 napon belül- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

283/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 3/53. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján Löbel 
Erzsébetnek az 1105 Budapest, Maláta u. 14. 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 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 3/53. 
szám alatti egyszobás, 31 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Löbel Erzsébet számára határozott 
időre, 2017. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll05 Budapest, 
Maláta u. 14. fszt. 9. szám alatti lakást jelenlegi állapotában- a lakásbérleti szerződés megkötését 
követő 30 napon belül- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részlet:fuetési kérelmek 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 409. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

284/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
Dudás Józsefné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részlet:fuetési 
kérelméről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
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A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Dudás Józsefné sz.: Mezei 
Máriának az ll 08 Budapest, Szövőszék u. 2. 8/34. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - távhődíj-hátralékára 36 havi részletfizetést 
engedélyez. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

285/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
Vadász Csabáné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletruetési 
kérelméről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Vadász Csabáné sz.: 
Bruhánszky Erzsébetnek az 1106 Budapest, Gépmadár u. 3. 8/51. szám alatti önkormányzati lakáson 
fennálló- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott -lakbér- és távhődíj- hátralékára 36 havi 
részletfizetést engedél yez. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

286/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
Lukasz Sándor önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletruetési 
kérelméről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Lukasz Sándornak az 1106 
Budapest, Gyakorló u. 12. 5/21. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott- távhődíj-hátralékára 36 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

20. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

20 



Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Bejelenti, hogy 
várhatóan 2015. szeptember 8-án rendkívüli ülést fog összehívni az önkormányzati lakást 
helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmeinek megtárgyalása céljából. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.55 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellen' egyzem: 
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A jegyzőkönyv meUéldetei 

./ 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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