
BUDAPESTFÓVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. december 15-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 
115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Varga István, a bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes .. ..ZOltán, .. a .bizottság._.nem .. 
képviselő taaiai. ;· ·:\T fr'"' ;c,;,:;. L , 
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Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja -r,:::,~~~~~t:~59i:rjl't(i0.i5f~-
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
Radványi Gábor 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Pfeifer Istvánné 
Fe hér Gyöngyi 

Nagy István 

Meghívottak: 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Szabados Ottó 
Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Surányi Tünde 
Dániel Zoltán 

. 
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a Jegyzői Főosztály Jogi Osztáty-ké'pvtketetébert f'-- ·· ·l"_·(/'!:. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerülete igazgatója 
a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
pályázó 
kérelmező 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, 
javaslata van, jelezze. 
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Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként tárgyalja a "Kőbányai Hárslevelű 
Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 600. számú előterjesztést. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként tárgyalja a 
"Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 600. számú 
előterjesztést [437/2015. (XII. 15.)]. 

Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy a Bizottság második napirendi pontként tárgyalja a "Kocsis 
Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról" szóló 605. 
számú előterjesztést. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként tárgyalja a 
"Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 605. számú 
előterjesztést [438/2015. (XII. 15.)]. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [439/2015. (XII. 15.)]: 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (600. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása 
(605. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2016/2017. tanévre tervezett iskolai felvételi 
körzetek véleményezése (583. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közművelődési 
megállapodás kötése (581. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodás megkötése 
(608. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. A "RÉS" Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosítása (582. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Kőbányai Egészségtervének elfogadása (614. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A kőbányai közétkeztetésben is bevezetett "menzareform" nyomán kialakult helyzet 
értékelése, átfogó vizsgálat kezdeményezése (627. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Patay-Papp Judit Vivien képviselő 
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9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 
munkaterve (60 l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l O. A Humánszolgáltatási Bizottság 2016. évi munkaterve (606. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor képviselő 

ll. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásának elszámolása (576. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány 2015. évi támogatásának 
elszámolása (604. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola gyermekei részére szervezett nyári felügyelet 
és táboroztatás 2015. évi támogatásának elszámolása (603. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázat elbírálása (578. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (579. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (609. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (607. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Egyes intézményvezetői illetmények rendezése (624. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (580. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

1. napirendi pont: 
A Kőbányai Hárslevelű Óvoda Intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Eiőterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kérdezi Surányi Tünde pályázót, kéri-e a zárt ülés elrendelését? 

Surányi Tünde: Nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Érdeklődik, hogy a pályázó a személyi feltételeket milyen módon szeretné fejleszteni? 
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Su.rányi Tünde: Beszámol arról, hogy a négy órás részmunkaidős műszaki munkatárs teljes 
munkaidejű álláshelyre történő bövítése a nagy udvar, valamint a karbantartási munkák 
növekedése miatt szükségessé vált. 

Elnök: Érdeklődik, hogy milyen továbbképzések a Mozdulj! Ü gyesed j!, a pocaktoma, valamint 
a vitamintoma? 

Su.rányi Tünde: Fontosnak tartja a pedagógus kollégák aktív továbbképzését, valamint azt, 
hogy az óvodapedagógus szervesen illessze be a mozgásfejlesztést, a gyermekek edzését az 
egész napos tevékenységekbe. A felsorolt továbbképzések mozgásfejlesztő programok. A 
vitamintorna például kimondottan a testtartásra és a lábtomára helyezi a hangsúlyt. 

Baloghné Stadler Irén: V él eménye szerint a pályázat jól átgondolt, logikusan felépített. 
Egyértelműen látszik belőle az, hogy vezetőhelyettesként kivette a részét azoknak a 
dokumentumoknak az átdolgozásában, amelyek meghatározták az intézmény működését. 
Érdeklődik, hogy a vezetőhelyettes és a vezető közötti munkamegosztást hogyan tervezi, 
valamint az intézményben folyó munkaközösségi munkával kapcsolatban kérdezi, hogy milyen 
elképzelései vannak a hatékonyabb működtetés érdekében? 

Su.rányi Tünde: A vezetőhelyettesnek az általa végzett eddigi feladatokat szeretné átadni. 
Feladata lesz a dajkák és a naplók ellenőrzésének egy része, de a szakmai feladatokat 
mindenképpen ő szeretné elvégezni. A munkaközösség két éve működik, jelenleg a 
népszokásokkal foglalkoznak, de a jövőben ezt a tevékenységet újra fogják gondolni. 

Baloghné Stadler Irén: Érdeklődik, hogy hogyan lehet a munkaközösséghez kapcsolódni? 

Su.rányi Tünde: Elmondja, hogy sok munkaközösséget nem tudnak és nem is akarnak 
létrehozni, mivel egy munkaközösség összesen 4-5 tagból állhat. A munkaközösséget 
csoportonként l fő alkotja, majd ezek a tagok továbbadják a helyüket azoknak a 
pedagógusoknak, akik korábban nem voltak tagjai a munkaközösségnek. 

Radványi Gábor: Érdeklődik, hogy a szülői beszélgető klub beindítását milyen gyakorisággal 
és hogyan tervezi? 

Su.rányi Tünde: Beszámol arról, hogy a szülők részéről a legnagyobb igény arra van, hogy 
személyesen, egyénileg beszélgethessenek a pedagógussal, ezért felajánlotta a szülők részére, 
hogy havonta egy alkalommal, vagy az igények alapján indítsanak egy szülői beszélgető klubot, 
amelyen a gyermekek életkori sajátosságairól, a nevelési helyzetekről, általános problémákról 
beszélgetnének, valamint szituációk elemzésére és módszerek ajánlására kerülne sor 
szakemberek bevonásávaL A beszélgetések során a szülők egymástól is hallhatnának jó 
példákat. 

Radványi Gábor: Véleménye szerint sok esetben indokolatlan, hogy egyes szülők egy évvel 
később íratják be a gyerekeket az iskolába, mint ahogy az életkoruk az indokolná. 

Su.rányi Tünde: Elmondja, hogy ha a gyerek egy évvel később megy iskolába, akkor nagyobb 
lesz az önbizalma, ezért jobban megérik az iskolai életre. A mai gyerekek nagyon 
figyelemzavarosak, ezért ha érettebben mennének iskolába, akkor véleménye szerint végig 
boldogan és örömmel jámának iskolába. 
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Radványi Gábor: Ú gy gondolja, hogy ha a gyerek elég érett ahhoz, hogy iskolába menjen, 
akkor a szülőknek nem érdemes egy évvel később iskolába íratni. 

Surányi Tünde: Mindig van olyan terület, amely miatt még maradhat az óvodában egy gyerek. 
A szülő dönti el, hogy beíratja-e az iskolába a gyermekét, vagy sem. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Surányi Tünde pályázatát a Nevelőtestület, valamint az 
Alkalmazotti közösség is l 00%-ban támogatta. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy 
a Bizottság hozza meg döntését a 600. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
Intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 600. számú előterjesztést támogatja 
[440/2015. (XII. 15.)]. 

2. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az önköltségnek a fogyasztókra történő teljes mértékű 
áthárítása egy uszoda üzemeltetése esetén nem lehetséges, a kiegészítő szolgáltatások árainak 
változatlanul hagyása me ll ett l 0%-os áremelés indokolt a jegyek és bérletek tekintetében. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 605. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kocsis Sándor Sportközpont 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról" szóló 605. számú előterjesztést 
támogatja [441/2015. (XII. 15.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2016/2017. tanévre tervezett iskolai felvételi 

körzetek véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Jelzi, hogy a Bem József Általános Iskolában az előterjesztés szerint a hátrányos 
helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma O, de valójában ez 9 fő. 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy a Wesley János Óvodában, Általános Iskolában és 
Gimnáziumban a hátrányos helyzetű diákok aránya 23%. Az ide járó gyerekek egy része nem 
kőbányai. V él eménye szerint lehet, hogy ha csak a kőbányai gyerekek helyzetét vizsgálták 
volna, akkor alacsonyabb lenne ez az arány. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 583. 
számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
Kormányhivatala által a 2016/2017. tanévre tervezett iskolai felvételi 
véleményezéséről" szóló 583. számú előterjesztést támogatja [442/2015. (XII. 15.)]. 

4. napirendi pont: 

Főváros 

körzetek 

A Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közművelődési 
megállapodás kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a közművelődési megállapodás megkötése után a Törekvés M. K. 
Nonprofit Kft. megszerezheti az ingatlan használati jogát. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 581. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Törekvés M. K. Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal közművelődési megállapodás kötéséről" szóló 581. számú 
előterjesztést támogatja [443/2015. (XII. 15.)]. 

5. napirendi pont: 
A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapitvánnyal közművelődési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módositó javaslat: 

Előterjesztő szóbeli módositó javaslata: A határozat l. mellékletében szereplő Közművelődési 
Megállapodás egy új 4. ponttal egészül ki, az alábbiak szerint: 

"4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány részére támogatást nyújt a 3. pontban foglalt 
feladatok végrehajtásához az éves költségvetésben meghatározottak szerint. Az éves támogatás 
összegéről a Szerződő Felek külön szerződést kötnek." 

Indokolás: Az Önkormányzat vállalásait indokolt kiegészíteni az éves költségvetési rendeletben 
meghatározott támogatással, amelyről a Szerződő Felek külön szerződést kötnek. Az 
Önkormányzat stabil gazdálkodása megteremtette a lehetőségét annak, hogy az Önkormányzat 
anyagilag is támogassa az Alapítványt, melyet indokolt rögzíteni a megállapodásban. A 
támogatás célja elsősorban a tervezett nagyzenekari koncertek költségeihez történő hozzájárulás. 

(608/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 608. 
számú előterjesztés támogatásáról a 608/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvánnyal közművelődési megállapodás megkötéséről" szóló 608. számú előterjesztést a 
608/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [444/2015. (XII. 15.)]. 

6 



6. napirendi pont: 
A "RÉS" Alapitvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztositása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 582. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "RÉS" Alapítvánnyal kötött 
ellátási szerződés fedezetének biztosításáról" szóló 582. számú előterjesztést támogatja 
[445/2015. (XII. 15.)]. 

7. napirendi pont: 
Kőbányai Egészségtervének elfogadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés tesz: 

Weeber Tibor: Beszámol arról, hogy az előterjesztést sietve kellett elkészíteni, de véleménye 
szerint szakmailag és tartalmilag nagyonjól sikerűlt, ezért támogatásrajavasolja. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint ilyen rövid idő alatt, ennyire jó előterjesztést összeállítani 
nagyon nehéz, ezért elismerését fejezi ki. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 614. 
számú előterjesztés támogatásáróL 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Egészségtervének 
elfogadásáról" szóló 614. számú előterjesztést támogatja [446/2015. (XII. 15.)]. 

8. napirendi pont: 
A kőbányai közétkeztetésben is bevezetett "menzareform" nyomán kialakult helyzet 

értékelése, átfogó vizsgálat kezdeményezése 
Előterjesztő: Patay-Papp Judit Vivien képviselő 

Elnök: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat január óta biztosítja a reformétkezést, amelyet a 
rendelet alapján csak szeptembertől kellene. Tájékoztatást ad arról, hogy a kimutatott 
statisztikák alapján a három évesek esetében meghatározó a só, cukor, és koffeinfüggőség, az 
általános iskolások 36%-a túlsúlyosnak mutatkozik, a 2014. évi kimutatásokalapján a 14 éven 
aluli gyermekek 39%-a lett rosszul az energiaitalfogyasztás miatt. A hatályos rendelet alapján öt 
év alatt kell 5 grammra csökkenteni a napi só, és cukorfogyasztást gyerekenként. Nem tartja 
megalapozottnak az előterjesztés tartalmát Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Ismerteti egy kőbányai lakó levelét, amely szerint a Fekete István Általános 
Iskolában a gyerekek nem eszik meg az ebédet, mivel az ízetlen. Karácsony előtt a szokásos 
előző havi ebéd befizetése mellett a tárgyhavi, valamint a következő havi ebédet is ki kellett 
fizetnie a szülőknek, ebédet lemondani pedig nem lehet, csak utólag, de ennek az elszámolása 
nem történik meg rendesen. 

Elnök: Elmondja, hogy ő is most volt a lányának befizetni az ebédet. Novemberben kellett a 
decemberi ebédet, decemberben pedig a január havi ebédet befizetnie a szülőknek. Kéri, hogy 
csak az előterjesztéshez kapcsolódóan tegyenek észrevételt a Bizottság tagjai. 

Dr. Fejér Tibor: A kimutatások alapján aki kielégíti az igényeit, az rövidebb életű és betegesebb 
lesz. Az első ilyen megfigyelés a II. világháború után történt, amikor Magyarországon nagyon 
nagy volt a szegénység, ezért teljeskiőrlésű gabonából készült kenyeret adtak a 
közétkeztetésben. Ennek a hatásait húsz év múlva lehetett észrevenni, és kiderült, hogy ezen a 
területen kevesebb a vastagbéldaganatosok száma. Véleménye szerint nem biztos, hogy az a jó, 
ami ízlik. A koffein a szorongásos betegségeket nagymértékben növeli. Nagyon szerteágazó 
következményei vannak az étkezésnek 

Gál Judit: A legnagyobb problémát abban látja, hogy az említett visszajelzések nem 
hivatalosak. Elmondja, hogy az intézmények vezetői és a konyha dolgozói minden hónapban 
értékelik az étkezés minőségét több szempont szerint. Ebben az értékelésben, ha valami négyes 
értéknél rosszabbat kap, akkor a konyháról kimennek az adott intézménybe és megpróbálják 
orvosoini a problémát. Természetesen vannak különbségek konyha és konyha között, de a Bem 
József Általános Iskolában a reformétkeztetés bevezetése óta javult az étkezés színvonala. 

Dr. Szabó Krisztián: A képviselőasszony által említett felmérést a Pensio Kft. végzi, de ezen 
felül az Önkormányzat is végez felméréseket. Az utóbbi időben az adatszolgáltatás kicsit 
akadozott, de a Képviselő-testület ülésére fognak tudni bemutatni olyan adatokat, amelyeket az 
Önkormányzat gyűjtött az étkeztetés színvonaláról. 

Vermes Zoltán: A Szivárvány Idősek Otthonában is elindult a reformétkeztetés, amelynek 
pozitív hatása van, sokkal többen és szívesebben eszik ezeket az ételeket. V él eménye szerint a 
kis konyhának sok előnye van, ezért a jövőben az intézmények esetében is fontos lenne ezt a 
részt erősíteni. 

Elnök: Elmondja, hogy a Bizottság júniusi ülésén vizsgálni fogják a közétkeztetés minőségét. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 627. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 5 igen, 3 ellenszavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai 
közétkeztetésben is bevezetett "menzareform" nyomán kialakult helyzet értékeléséről, átfogó 
vizsgálat kezdeményezéséről" szóló 627. számú előterjesztést támogatja [447/2015. (XII. 15.)]. 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
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jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 60 l. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről" szóló 601. számú 
előterjesztést támogatja [448/2015. (XII. 15.)]. 

10. napirendi pont: 
A Humánszolgáltatási Bizottság 2016. évi munkaterve 

Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 606. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

449/2015. (XII. 15.) HB határozat 
a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. évi munkatervéről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az l. melléklet szerint jóváhagyja a 2016. évi munkatervét. 

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

11. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy az óvodai, iskola táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatására 
kiírt pályázat elbírálása alapján a rendelkezésre álló összegből az iskolák 3 600 OOO forintot, míg 
az óvoda 40 OOO forintot kapott. Ezeknek a támogatási összegeknek az elszámolása történt meg 
ebben az előterjesztésben. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését az 576. számú előterjesztés elfogadásáról. 

450/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015. évi erdei 
iskola, nyári tábor támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

12. napirendi pont: 
Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapitvány 2015. évi támogatásának 

elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy az Önkormányzat a megkötött támogatási szerződés alapján 470 OOO 
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forinttal támogatta az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványt, amelynek 
elszámolására ebben az előterjesztésben kerül sor. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 604. számú előterjesztés elfogadásáróL 

451/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapitvány 2015. évi támogatásának 
elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvánnyal 
kötött 2015. évi támogatási szerződés elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

13. napirendi pont: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola gyermekei részére szervezett nyári felügyelet 

és táboroztatás 2015. évi támogatásának elszámolása 
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 603. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

452/2015. (XII. 15.) HB határozat 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola gyermekei részére szervezett nyári felügyelet 
és táboroztatás 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tanulói részére 
szervezett nyári felügyelet és táboroztatás támogatására kötött 2015. évi szerződés 
elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

14. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság Dániel Zoltán kérelméről a novemberi ülésen 
nem hozott döntést, mivel volt néhány megválaszolatlan kérdésük. Elmondja, hogy a 
kérelemhez mellékelni kell a háziorvos, vagy a szakorvos igazolását a gyógyászati 
segédeszközre való jogosultságróL A csatolt írásos igazolásban az szerepel, hogy a kérelmező 
elmondása szerint a munkája során radioaktív anyag okozta a fogazata károsodását. Kéri Dániel 
Zoltánt, hogy adjon egy rövid tájékoztatást erről. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dániel Zoltán: Beszámol arról, hogy bizonyíték nincs arról, hogy radioaktív anyag okozta a 
fogai károsodását, ő is csak az orvosok elmondására hagyatkozott. A károsodásról panoráma 
röntgenfelvétel készült, amelyek rendelkezésre áll dr. Medgyesi Gabriella doktornőnéL 

Weeber Tibor: Jelzi, hogy más esetekben sem szokták vizsgálni azt, hogy miért történt a 
károsodás. Véleménye szerint vizsgálatot kellene indítani arról, hogy továbbra is fennáll-e a 
veszély az említett épületben, ami további egészségkárosodáshoz vezethet. Úgy gondolja, hogy 
azt kell eldönteni, hogy a Bizottság nyújt-e támogatást a kérelmező számára, vagy sem. 

Elnök: Az eddig benyújtott kérelmek esetében az orvosok is alátámasztották a károsodás okát, 
de ebben az esetben ez nem történt meg. 

Weeber Tibor: Gyakran előfordul, hogy az orvosok nem tudják alátámasztani a károsodás okát. 

Dr. Fejét Tibor: Vannak olyan esetek, amikor az orvos rendkívüli esetekkel találkozik. Ebben 
az esetben a legfontosabb az, hogy a károsodásnak volt-e a radioaktív sugárzáshoz köze, 
valamint azt, hogy a veszély továbbra is fennáll-e? E mellett az eset mellett nem szabadna 
elmenni, mivel törvényszéki vizsgálatot igényeine, ezért jelzi, hogy nem kíván részt venni a 
szavazás ban. 

Dániel Zoltán: Beszámol arról, hogy amikor kiderült, hogy valószínűsíthetően radioaktív anyag 
okozta a fogai károsodását, akkor kihívta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vegyi és 
Sugárfelderítő Csoportját, akik maradandó anyagot már nem találtak, a normál háttérsugárzásan 
kívüli mértéket már nem fedeztek fel. 

Elnök: Érdeklődik, hogy erről készült-e jegyzőkönyv? 

Dániel Zoltán: Véleménye szerint biztosan készült erről jegyzőkönyv, és ez a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál megtalálható. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Varga István: Javasolja, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon: 

A Humánszolgáltatási Bizottság Dániel Zoltán részére az elkészített fogpótláshoz [300 OOO Ft] f! 
bekerülési költség 50%-át, 621 500 Ft támogatást biztosít. 

Indokolás: Indokoltnak tartja az 50% mértékű támogatást a magas költségek miatt. 
(578/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak az 578/1. módosító javaslat elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással (l fő nem szavazott) az 
578/1. módosító javaslatot elfogadja [453/2015. (XII. 15.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 578. 
számú előterjesztés elfogadásáról az 5781. módosító javaslat figyelembevételével. 
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454/2015. (XII. 15.) HB határozat 
a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Dániel Zoltán részére az elkészített fogpótláshoz a bekerülési 
költség 50%-át, 621 500 Ft támogatást biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 579. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

455/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Babári Piroska részére ápolási támogatást állapít meg 2016. 
január l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Borbély Tibor részére ápolási támogatást állapít meg 2016. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 1 O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Cibi Gyuláné részére ápolási támogatást állapít meg 2016. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Sarkadi Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2016. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Sarkadi István részére ápolási támogatást állapít meg 2016. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Károlyi Viktor Árpád részére ápolási támogatást állapít meg 2016. január l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft 
7. A Bizottság Molnár Márta részére ápolási támogatást állapít meg 2016. január 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 

16. 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. 
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l. Az ll 05 Budapest. Vaspálya u. 57. (szt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

456/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Vaspálya 
u. 57. fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 53m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Jónási Gusztáv számára határozott időre, 2017. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 51/B j/276. szám alatti lakás bérbeadása iránti.fsérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

457/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 51/B 1/276. 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 1101 Budapest, 
Salgótarjáni út 51/B 1/276. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Kovács Alex számára határozott időre, 2017. december 31-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 06 Budapest. Maglódi út 5. (szt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

458/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 5. fszt. 6. 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 1106 Budapest, Maglódi 
út 5. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Bánhegyi József Gusztávné sz.: Bánfi Katalin számára határozott időre, 2016. december 31-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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4. Az ll 05 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 12. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. számú 
előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

459/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 12. 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 ll05 Budapest, Maláta 
u. 14. fszt. 12. szám alatti egy szoba, 48m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Szabó Sándorné sz.: Bélteki Mária és Mészáros Sándor József számára határozott időre, 2017. 
december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll 02 Budapest, Kőrösi Cs. S. út 18-20. 4148. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

460/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Körösi Cs. S. ú.t 18-20. 4/48. 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 ll02 Budapest, Körösi 
Cs. S. út 18-20. 4/48. szám alatti kettő szoba, 58m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Csercsa László és Csercsa Lászlóné sz.: Kozák Irén számára határozott időre, 2017. 
december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 05 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

46112015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Kelemen 
u. 14. fszt. 2. szám alatti három szoba, 136 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szlavkovics Lászlóné sz.: Staszel Julianna számára határozott időre, 2017. december 
31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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7. Az ll Ol Budapest, Hős u. 15/A lll 09. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés 7. rnellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
462/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 11109. 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 Echetebu Lenke Gyöngyi 
sz.: Kretz Lenke Gyöngyi az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 1/109. szám alatti egy szoba, 25 m2 

alapterületű, komfort nélküli lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az 1103 Budapest, Kápolna u. 19. 5119. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. számú 
előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáróL 

463/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kápolna u. 19. 5/19. 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 1103 Budapest, Kápolna 
u. 19. 5/19. szám alatti három szoba, 64 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Gondi Jánosné sz.: Pál Gizella számára határozott időre, 2017. december 31-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az ll 03 Budapest, NoszlOP.V u. 26. {szt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

464/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Noszlopy u. 26. fszt. 4. 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 20. § (1) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Noszlopy u. 26. fszt. 4. szám alatti kettő szoba, 91 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Gábor Tamás és Gábor Irén számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségének eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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l O. Az ll 04 Budapest, Mádi u. 165. 9/38. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

465/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Mádi u. 165. 9/38. 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 1104 Budapest, Mádi u. 
165. 9/38. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kiss Erzsébet 
számára határozott időre, 2017. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. Az ll 06 Budapest, Gyakorló köz 5. 21 ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

466/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló köz 5. 2/11. 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 1106 Budapest, 
Gyakorló köz 5. 2/11. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Csonka Attila számára határozott időre, 2017. december 31-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az ll05 Budapest, Bolgár u. 10. fSzt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. szám ú 
előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

467/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. l. 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 ll05 Budapest, Bolgár u. 
l O. fszt. l. szám alatti egy szoba, 58 m2 alapterületű, komfortos lakást Krajcsovits Gizella Margit 
számára határozott időre, 2017. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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13. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 5 O. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 609. számú 
előterjesztés 13. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

468/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 1. 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 1103 Budapest, Kőér u. 
50. fszt. l. szám alatti egy+fél szoba, 55 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szollár Gáborné sz.: Gréczi Gabriella és Szollár Georgina számára határozott időre, 
2017. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. 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. Javasolja, 
hogy az egyes kérelmeket külön-külön tárgyalják. 

l. Az 1104 Budapest. Lavotta u. ll. 10/40. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 607. számú 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

469/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Lavotta u. H. 10/40. 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 
hozzájárul Schinctel Szilviának az ll 06 Budapest, Táma u. 4. 3/94. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20.§ (l) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Lavotta u. ll. 10/40. 
szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Schinctel Szilvia számára 
helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat 
hónapra, illetve ha a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszakí átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon adja bérbe azzal a feltétellel, hogy az 
1106 Budapest, Táma u. 4. 3194. szám alatti kettő szoba, 43 m2 alapterületű, komfortos lakást 
tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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2. Az ll 08 Budapest, Szövőszék u. 12. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 607. szám ú 
előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

470/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szövőszék u. 12. fszt. 3. 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 
hozzájárul Kedzierski Jánosnak és Kedzierski Marianna sz.: Torba Mariannának az 1102 
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/30. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Szövőszék u. 12. 
fszt. 3. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kedzierski János és 
Kedzierski Marianna sz.: Torba Marianna számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, illetve ha a helyreállítási 
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két 
évre szociális alapon adja bérbe azzal a feltétellel, hogy az ll 02 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 
1/30. szám alatti egy+fél szoba, 44 m2 alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, kifestve, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. napirendi pont: 
Egyes intézményvezetői iUetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

l. Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezése: 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 624. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal 
illetmények rendezéséről" szóló 624. számú előterjesztés 
határozattervezetet támogatja [471/2015. (XII. 15.)]. 

az "Egyes intézményvezetői 
l. mellékletében szereplő 

2. Bárka Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének rendezése: 

Elnök: Kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 624. számú előterjesztés 2. mellékletében 
szereplő határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Egyes intézményvezetői 
illetmények rendezéséről" szóló 624. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő 
határozattervezetet támogatja [472/2015. (XII. 15.)]. 
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Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 19. napirendi pontot. 

19. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú feUebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján a" Népjóléti tárgyú 
fellebbezések 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 10.20 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Ajegyzőkön.yv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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