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BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. november 17-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. L em. 
115.) megtartott ül é sén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.30 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, 
képviselő tagj ai, 

Gál Judit, Mácsik András, Varga István, a bizottság 
--

Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, 
képviselő tagjai. 

Ve~es. Zoltán, a hÍzottság ' nem ~l!; T 1 

l ~'a '· 'f/59211~/20)5/rx. .. ~~ 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 'j 
Dr. Szabó Krisztián jegyző JJ L015 NOv J O. 
Kovács Róbert polgármester ~~~ . - - - l 
Weeber Tibor alpolgármester Elösrj 11 - . t.b J :-

Radványi Gábor alpolgármester tr}5?1L::fÜf /mt:!,{); _Iéi »' 

Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osz;dúy ké_QVi~elétél'fen 4~~' l 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője v 
Rappi Gabriella a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
Pfeifer Istvánné a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Cseh Sándorné a Kőbányai Csodapók Óvoda vezetője 
Béres Péterné a Kőbányai Kékvirág Óvoda vezetője 
Dr. Kántor Gézáné a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 

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

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Belkó Judit 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Némethné Varga Ibolya 
Németh Judit 
Fe hér Gyöngyi 

Tankerülete 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 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerülete részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, 
javaslata van, jelezze. 
Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi pontként történő tárgyalással 
a "Kőbánya Sportolója 2015. elismerő cím adományozásáról" szóló 536. számú előterjesztést. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendj ére, az utolsó 
napirendi pontként történő tárgyalással a "Kőbánya Sportolója 2015. elismerő cím 
adományozásáról" szóló 536. számú előterjesztést [389/2015. (XI. 17.)]. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az egyes sorszámmal jelölt "Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervéről" szóló 
előterjesztés nem került benyújtásra. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, 
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [390/2015. (XI. 17.)]: 

l. Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Szent László Gimnázium és Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
alapítványainak támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A temetkezési hozzájárulás bevezetésére vonatkozó javaslat 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

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

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

8. Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylő bérlők kérelmei 
Előterjesztés: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Önkormányzati lakást igénylők kérelme i 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l O. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek 
Előterjesztő: Weber Tibor alpolgármester 

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

12. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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13. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A Kőbánya Sportolója 2015. elismerő cím adományozása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként tárgyalja a "Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 546. számú előterjesztést, 

második napirendi pontként pedig a "Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről" szóló 534. számú előterjesztést. Kéri, hogy 
a Bizottság hozza meg döntését a sorrendmódosításról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként tárgyalja 
a "Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 546. 
számú előterjesztést, második napirendi pontként pedig a "Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről" szóló 534. számú előterjesztést [39112015. 
(XI. 17.)]. 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kérdezi Göncziné Sárvári Gabriellapályázót, kívánja-e zárt ülés elrendelését? 

Göncziné Sárvári Gabriella: Nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint bizottságet (a továbbiakban: ad 
hoc bizottság) hozott létre, amely az ülést megelőzően meghallgatta az egyetlen pályázót. 
Röviden összegzi az ad hoc bizottság ülésén elhangzottakat, és tájékoztatja a Bizottságet arról, 
hogy az ad hoc bizottság egyhangúan támogatta Göncziné Sárvári Gabriella pályázatát. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 546. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 546. számú előterjesztést támogatja 
[392/2015. (XI. 17.)]. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Javasolja, hogy az egyes pályázatokat külön-külön tárgyalják. 
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l. A Kőbányai Komplex Óvoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
intézményvezetői pályázatának véleményezése 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Kérdezi Némethné Varga Ibolya pályázót, kívánja-e zárt ülés elrendelését? 

Némethné Varga Ibolya: Nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

Elnök: Kéri Némethné Varga Ibolyát, egészítse ki pályázatát. 

Némethné Varga Ibolya: Igyekezett a pályázatát egy teljeskörű helyzetelemzésre építeni., A 
helyzetelemzésben meghatározni azokat a gyengeségeket, amelyeken javítani kellene, illetve 
azokat az erősségeket, amelyekre építeni tud. A vezetői elképzeléseit az európai uniós 
projektben meghatározott vezetői elvárások mentén építette fel. Legfontosabb szerepet a 
szakmai munka színvonalának a fejlesztése, valamint a humánerőforrás fejlesztése kapta. 

Elnök: Érdeklődik, hogy véleménye szerint jó karmester lesz-e? 

Némethné Varga Ibolya: Bízik benne, hogy az lesz. Azért kezdte a pályázatát ezzel a 
hasonlattal, mert úgy gondolja, hogy a karmester munkája nagyon sokban hasonlít egy 
intézményvezető munkájához, hiszen a zenekarban is magasan képzett zenészek játszanak. Ezek 
a zenészek nagyon jól ismerik a kottát, szálistaként is megállják a helyüket, de nagyon fontos 
az, hogy együtt is jól tudjanak működni. Úgy érzi, hogy ebben a karmesternek, az 
intézményvezetőnek nagy szerepe van. 

Elnök: Érdeklődik, hogy az angol nyelv bevezetését hogyan szeretné megvalósítani? 

Némethné Varga Ibolya: Az angol nyelvet az idei évtől vezették be az intézményben, ezért az 
új kerettantervben már az angol nyelvet határozták meg, mint idegen nyelv. A hetedik 
évfolyamon most kerül bevezetésre az új kerettanterv. 

Gál Judit: Nagyonjól sikerült a pályázat. Három kérdéstszeretne feltenni: 
l. Miért éppen eszperantót tanultak eddig a gyerekek? 
2. A fordított integrációval kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak? 
3. A mintanapló hogyan működik? 

Némethné Varga Ibolya: Úgy gondolja, hogy nagyonjól működik a mintanapló rendszere. Egy 
használaton kívüli naplót használnak erre a célra. A nyár folyamán meghatározzák a rendelet 
alapján a tanév rendjét, valamint azt, hogy mikor lesznek a tanítás nélküli munkanapok, 
szünetek és egyéb rendezvények. Ezeket a nyár folyamán kitölti a mintanaplóban. Ezt a naplót 
olyan helyre teszi, ahol mindenki hozzáfér. Úgy gondolja, hogy ez az adminisztráció 
pontosságát javítja, és egyfajta "mankó" a tanárok számára. Beszámol arról, hogy a fordított 
integráció 2007-ben került bevezetésre, az eredeti elképzelések szerint a 70-80 IQ között 
rendelkező gyerekek számára nevelési tanácsadó javaslata alapján. Ez egy jó kezdeményezésnek 
tűnt, és egy darabig nagyon jól működött. Problémaként azonban megjelent, hogy nagyon sok 
magatartászavaros gyermek került be az intézménybe. A köznevelési törvény nem engedi azt 
meg, hogy gyógypedagógiai intézményben nem sajátos nevelési igényű tanulók részesüljenek 
nevelésben, oktatásban, ezért kerül ez a fordított integráció kivezetésre. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy egy kényszerhelyzet miatt döntöttek úgy, hogy az eszperantót kezdik el tanítani 
a gyerekek részére. Elmondja, hogy nagyon komoly nyelvtanulásról ezeknél a gyerekeknél nem 
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lehet beszélni. Az eszperantó olyan nyelv, amely könnyű sikereket hozott a gyerekeknek, és 
előkészíti más nyelvek elsajátítását is. 

Vermes Zoltán: V él eménye szerint Némethné Varga Ibolya méltó arra, hogy ezt az intézményt 
működtesse. Érdeklődik, hogy nem gondolkoznak-e az e-napló bevezetésén? 

Némethné Varga Ibolya: Szívesen használná az e-naplót, de sajnos az üzemeltetéséhez még 
nincs meg a megfelelő háttér. 

Baloghné Stadler Irén: Nagyon jó volt olvasni a pályázatot Érdeklődik, hogy mit jelent az 
öko-iskola, valamint a madárbarát iskola? 

Némethné Varga Ibolya: Az öko-iskola kömyezettudatosságra, egészséges életmódra való 
nevelést jelent. Ennek elemei az intézményben már nagyon régóta megjelennek papírgyűjtés, 
kupakgyűjtés, kertészkedés formájában. Ú gy gondolta, hogy megpróbál pályázni ezekre a 
címekre, mivel ez az intézmény hímevét is növelné. Ennek érdekében bevezették az iskolában a 
szelektív hulladékgyűjtést, valamint a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. előadást is tartott náluk 
ezzel kapcsoltban. A madárbarát iskola ennek a pályázatnak az egyik területe. Kidolgoztak egy 
munkatervet havi lebontásban, így minden hónapban megismerkednek a gyermekek egy 
madárral. A regisztráció során kaptak egy madárodút, amelyre egy mozgásérzékelővel ellátott 
kamerát szeretnének telepíteni annak érdekében, hogy a gyerekek figyelemmel kísérhessék a 
madarak életét. 

Elnök: Köszöni szépen, amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését az 534. számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről" szóló 534. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezetet támogatja [393/2015. (XI. 17.)]. 

2. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Altalános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Kérdezi Németh Judit pályázót, kívánja-e a zárt ülés elrendelését? 

Németh Judit: Nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

Elnök: Elolvasva a pályázatot formai és tartalmi szempontból megfelelőnek találta, azonban 
szakmailag bizonyos helyeken a kifejtések nem elég konkrétak. Kéri Németh Juditot, egészítse 
ki a pályázatát a konkrét céljaivaL 

Németh Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy augusztus 17-e óta megbízott igazgató az 
intézményben. Amikor elkezdte megírni a pályázatot, akkor arra törekedett, hogy az iskolában 
több éve meglévő hagyományokat tovább folytassa. Ezek a hagyományok alapvetően jól 
működnek, de bizonyos frissítésekre mindenképpen szükség van. A tanulók létszáma az utóbbi 
években folyamatosan csökkent, ezért új módszereket kell alkalmazniuk, és nyitottabbá kell 
tenniük az intézményt annak érdekében, hogy több szülő iskalázza be ide a gyermekét. Nagyon 
sok új módszert kívánnak meg a diákok, ezért nekik is alkalmazkodniuk kell hozzájuk az oktatás 
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terén. Gondol itt például projektmódszerekre, kooperatív tanításra, differenciálásra, 
csoportmunkára és olyan feladatok kiadására, amelyek érdekesebbé, izgalmasabbá teszik az 
oktatást. 

Elnök: Érdeklődik, hogy mik azok a célok konkrétan, amelyeket meg szeretne valósítani? 

Németh Judit: A hagyományok továbbra is nagyon jó színvonalon működnek. A 
kompetenciamérések eredményei minden évben azt mutatják, hogy a budapesti átlag felett 
teljesítenek az intézmény tanulói, ezért az eredményeket mindenféleképpen szeretné megtartani, 
valamint szeretne megteremteni egy olyan nyugalmat az intézményben, amely mellett jól tudnak 
együtt dolgozni a kollégák. 

Gál Judit: Elmondja, hogy hiányolta a pályázatból a statisztika adatokat. Táblázatot lehetett 
volna készíteni a létszámadatokkal kapcsolatban, a sajátos nevelési igényű gyerekek számával 
kapcsolatban, a hátrányos helyzetű gyerekekről, a kompetenciamérések eredményeiről, valamint 
a tanulmányi versenyek eredményeiről. Érdeklődik, hogy a délutáni tanulószabára vonatkozó 
kivevős órákat milyen formában valósítják meg az intézményben? 

Németh Judit: Minden szakos, illetve nem szakos kollégának vannak olyan órái, amelyek 
fejlesztést, tehetséggondozást, korrepetálást jelentenek. A délutáni tanulást megkönnyítve 15 és 
16 óra között ezek a kollégák 4-5 gyereket kivesznek a nagyobb csoportokból, és velük külön 
foglalkoznak. Elsősorban a házi feladatot próbálják meg közösen elkészíteni, majd segítenek az 
adott tantárgyak elsajátításában is. 

Elnök: Köszöni szépen, amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését az 534. számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről" szóló 534. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezetet támogatja [394/2015. (XI. 17.)]. 

3. napirendi pont: 
Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat további ellátási szerződést kötne az 
Alapítvánnyal családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására két család, családonként 
átlagosan négy fő részére. A szerződéstervezet alapján az Alapítvány havonta utólag nyújtaná be 
az elszámolását a tényleges gondozási napokról. Az ellátási szerződés megkötése esetén az 
Önkormányzat éves költségvetésében szükséges a szolgáltatás fedezetét biztosítani. A 2016. 
évre 5 millió Ft összeget kell elkülönítenie erre a célra a Képviselő-testületnek. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 529. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Anyaoltalmazó Alapítvánnyal 
ellátási szerződés kötéséről" szóló 529. számú előterjesztést támogatja [395/2015. (XI. 17.)]. 
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4. napirendi pont: 
A Kőbányai Szent László Gimnázium és Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 

alapítványainak támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a több évtizedes alapítások kerek évfordulóit a kerületi 
intézmények minden esetben nagyszabású rendezvényekkel ünneplik meg. A Kőbányai Szent 
László Gimnázium l 00 éve működik, erre a jeles évfordulóra emlékérmet kívánnak készíttetni. 
A Keresztury Dezső Általános Iskola a fennállása 60. évfordulójának megünneplése céljából 
egy, az iskoláról szóló kiadványt szeretne elkészíttetni. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 563 számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szent László 
Gimnázium és Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola alapítványainak támogatásáról" 
szóló 563. számú előterjesztést támogatja [396/2015. (XI. 17.)]. 

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

5. napirendi pont: 
A temetkezési hozzájárulás bevezetésére vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Az előterjesztésben röviden leírta a véleményét ezzel kapcsolatban. Alanyi 
jogon nem tartja jónak a temetkezési hozzájárulás bevezetését, de természetesen azzal egyetért, 
hogy rászorultak esetén segítsen az állam a temetési költségek átvállalásában. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő "halálozás" szövegrész helyébe az 
"ember halt meg" szöveg lépjen. 

Dr. Szabó Krisztián: Felhívja Képviselő Úr figyelmét, hogy az SZMSZ 38. § (l) bekezdése 
értelmében módosító javaslat csak ez előterjesztés mellékletét képező határozattervezet 
megváltoztatására irányulhat. Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés szövege nem 
módosítható, az a döntési javaslat alátámasztására szolgál. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 559. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Temetkezési hozzájárulás 
bevezetésére vonatkozó javaslatról" szóló 559. számú előterjesztést támogatja [397/2015. 
(XI. 17.)]. 
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6. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Rövid összegzésében elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az 
Önkormányzat idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Ebben az évben 52 db "A" típusú és l db "B" típusú, így összesen 53 db 
pályázatot nyújtottak be törvényes határidőn belül. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az 537. számú előterjesztés l. mellékletében foglalt 
határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról" szóló 537. számú előterjesztés l. 
mellékletében foglalt határozattervezetet támogatja [398/2015. (XI. 17.)]. 

Elnök: Kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 537. számú előterjesztés 2. mellékletében 
foglalt határozattervezet támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról" szóló 537. számú előterjesztés 2. 
mellékletében foglalt határozattervezetet támogatja [399/2015. (XI. 17.)]. 

Mácsik András megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

7. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Elmondja, hogy a multifokális és a bifokális lencse ára között nagyon nagy 
különbség van. Javasolja, hogy az olcsóbbat próbálják meg támogatni, valamint azt, hogy 
hallgassanak meg egy kerületben praktizáló szemorvost, aki előadásokat is vállal. 

Vermes Zoltán: Dániel Zoltán esetében nagyon magasnak tartja a 620 OOO Ft összegű 
támogatást. Javasolja, hogy középkategóriás fogpótlásokat támogassanak a jövőben. 

Dr. Fejér Tibor: A kérelem alapján Dániel Zoltán esetében üzemi balesetről van szó, ezért 
javasolja, hogy a Humánszolgáltatási Főosztály tájékoztassa a kérelmezőt arról, hogy forduljon 
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi 
Főosztályához, mivel ott 100%-ban megtérítik a fogpótlását, valamint még kártérítésben is 
részesülhet. 
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Weeber Tibor: Minden esetben médegeiniük kell, mivel közpénzekről döntenek. Egyetért 
azzal, hogy valamilyen szinten szabályozni kell a támogatások mértékét. 

Vermes Zoltán: Ha most támogatja a Bizottság Dániel Zoltán kérelmét, akkor valószínűleg 
elesik a kártérítéstől, valamint a l 00%-os támogatástól is. 

Varga István: Úgy gondolja, hogy a Bizottságnak hozzá kellene járulnia ahhoz, hogy Dániel 
Zoltán életminőségét javítani tudja. 

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy a kérelmező a Kőbányai Polgármesteri Hivatal dolgozója, 
ezért ha a Bizottság kéri, akkor ide tudják hívni. 

Kárpáti Beatrix: Dániel Zoltán külső bejáráson van, ezért nem tud a Bizottság ülésén részt 
venni. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 4. pontja kerüljön törlésre. 
Indokolás: A decemberi ülésre kerüljön meghívásra Dániel Zoltán, és nézzenek utána az 
előzményeknek 

(525/1. módosító javaslat) 

· Lakatos Béla elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 525. 
számú előterjesztés elfogadásáról az 525/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

400/2015. (XI. 17.) HB határozat 
a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Bányai Catoca Zoltán részére a gyermeke, kk. Bányai Catoca 
Bence szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 
90%-a, legfeljebb 18 650 Ft. 
2. A Bizottság Bányai Catoca Zoltán részére a gyermeke, kk. Bányai Catoca Marcell 
szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 
90%-a, legfeljebb 18 650 Ft. 
3. A Bizottság Fazekas Józsefné részére az olvasószemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 5400 Ft. 
4. A Bizottság Tarcheh Julietta részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 67 140 Ft. 
5. A Bizottság Borbíró Robert Eduardné részére a megvásárolt kontaktlencsékhez támogatást 
biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz kedvezményes vételárának 90%-a, 4220 Ft. 
6. A Bizottság Barkóczi Józsefné részére fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a fogpótlás 
árának 90%-a, legfeljebb 31 275 Ft. 
7. A Bizottság Erdélyi József Andrásné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 109 730 Ft, amelyet az 
Önkormányzat átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 
8. A Bizottság Veres Árpádné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, 81 OOO Ft. 
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9. A Bizottság Maka Krisztina részére a gyermeke, kk. Koltai Laura szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
32 995 Ft. 
l O. A Bizottság Saltvadkerti Kálmán Tibor részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 219 455 Ft, amelyet az 
Önkormányzat átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 
ll. A Bizottság Andó Andrásné részére a gyermeke, kk. Andó András sajkabetét 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a sajkabetét vételárának 90%-a, legfeljebb 3660 Ft. 
12. A Bizottság Ibrahem Sally részére a gyermeke, kk. Tarcheh Sofie szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
30 150Ft. 
13. A Bizottság Bartos Tamás részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 166 320 Ft, amelyet az Önkormányzat átutalással 
fizet ki a forgalmazó részére. 
14. A Bizottság Heidl Gyuláné részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
az ortopéd cipő vételárának 90%-a, legfeljebb 14 175Ft. 
15. A Bizottság Kun Sándorné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 59 400 Ft. 
16. A Bizottság Horváth Tibor részére vérnyomásmérő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a vérnyomásmérő vételárának 90%-a, legfeljebb ll 525 Ft. 
17. A Bizottság Artner Bence részére lélegeztetőgép megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a lélegeztetőgép vételárának 90%-a, legfeljebb 90 870 Ft, amelyet az Önkormányzat 
átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 
18. A Bizottság Károly Mónika részére a gyermeke, kk. Károly Róbert szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
35 370 Ft. 
19. A Bizottság N agy Sándor részére fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a fogpótlás árának 
90%-a, legfeljebb 144 OOO Ft. 
20. A Bizottság Kissné Farkas Judit részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb 538 200 Ft, amelyet az Önkormányzat 
átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 
21. A Bizottság Kiss Gyula részére az elkészített távollátó és olvasószemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, ll 700 Ft. 
22. A Bizottság Vincze Annamária részére fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a fogpótlás 
árának 90%-a, legfeljebb 54 OOO Ft. 
23. A Bizottság Márton András részére a megvásárolt kontaktlencséhez támogatást biztosít, 
amely a kontaktlencse vételárának 90%-a, 680 5 Ft. 
24. A Bizottság Márton András részére kontaktlencséhez támogatást biztosít, amely a 
kontaktlencse vételárának 90%-a, legfeljebb 6805 Ft. 
25. A Bizottság Rechnitzer Edgámé részére fogpótláshoz támogatást biztosít, amely az 
alsó-felső fogsor árának 90%-a, legfeljebb 92 280 Ft. 
26. A Bizottság Pauer István részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 34 200 Ft. 
27. A Bizottság Ötvös Jánosné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, 15 660 Ft. 
28. A Bizottság Korbács György részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 159 690 Ft, amelyet az Önkormányzat 
átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 
29. A Bizottság megállapítja, hogy a Stógli Ferenc Jánosné által benyújtott kérelem nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem csatolta a gyógyszertár, gyógyászati 
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segédeszköz-bolt vagy egyéb szaküzlet előzetes tételes árkalkulációját, igazolását a gyógyászati 
segédeszköz áráról, ezért a pályázata érvénytelen. 
30. A Bizottság megállapítja, hogy a Fodor Zsoltné által benyújtott kérelem nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem rendelkezik a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén lakóhellyel, ezért a pályázata érvénytelen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Lakatos Béla megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozat képes. 

8. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Beszámol arról, hogy ő Varga Miklósnak is megadná a támogatást. Érdeklődik, hogy 
miért került elutasításra a kérelme? 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Szabó Krisztián: Nem javasolja a támogatás megadását, mivel Varga Miklós pályázata 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (IL 20.) önkormányzati 
rendelet 20. § b) pontja alapján a pályázat nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, és a 
pályázó nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak sem. 

Ehrenberger Krisztina: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázathoz szükséges a háziorvos, 
vagy a szakorvos igazolása arról, hogy a kérelmező önállátásra csak segítséggel képes. 

Elnök: Köszöni szépen a tájékoztatást, amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az 526. számú előterjesztés elfogadásáról. 

40112015. (XI. 17.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Morhardt Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 
2015. december l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Veres Árpádné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. december l-jétől 12 
hónapos időtartarnra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság megállapítja, hogy a Varga Miklós 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 
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9. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Az ll 02 Budapest. Halom u. 9. fszt. l O. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 527. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

402/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Halom u. 9. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
hozzájárul Eszterhai Istvánné sz.: Cseh Évának az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/B fszt. 2. 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 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Halom u. 9. fszt. 10. szám 
alatti egy szoba, 30m2 alapterületű, komfortos lakást Eszterhai Istvánné szül.: Cseh Éva számára 
határozott időre, 2017. november 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 
1103 Budapest, Gyömrői út 88/B fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 61 m2 alapterületű, komfortos 
lakást tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részére. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 08 Budapest. Takarék u. 14. (szt. 211. szám alatti lakás bérbeadása 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: V él eménye szerint a kapu és a postaládák cseréjét mindenképpen szükséges lenne 
megoldani. 

Weeber Tibor: Tájékoztatást ad arról, hogy nem egy sima bejárati ajtóról van szó, hanem egy 
tűzbiztos kapuról, ezért sajnos nincs lehetőség a cseréjére vagy áthelyezésére. 

Dr. Szabó Krisztián: Beszámol arról, hogy egy következő előterjesztésben ezt a lakást a Hivatal 
egy siket munkavállalójának javasolják bérbe adni, áthidal va ezzel ezt a problémát. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 527. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

403/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Takarék u. 14. fszt. 211. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
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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 Kovács Andrea Ildikónak az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. 6. 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 3. §(2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Takarék u. 14. fszt. 211. 
szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást Kovács Andrea Ildikó számára 
határozott időre, 2016. november 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 
ll 02 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos 
lakást tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részére. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll Ol Budapest, Csilla u. l O. 2/450. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 527. 
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

404/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 10. 2/450. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
hozzájárul MártonTímeának az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 2/120. 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 1101 Budapest, Csilla u. 10. 
2/450. szám alatti kettő félszoba, 36m2 alapterületű, félkomfortos lakást Márton Tímea 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 
1101 Budapest, Hős u. 15/B 2/120. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfort nélküli 
lakást jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 527. 
számú előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

405/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
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hozzájárul Juhász Éva Olgának az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 2/3. 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 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 
fszt. l. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást Juhász Éva Olga számára 
határozott időre, 2017. november 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 
1101 Budapest, Kőbányai út 47. 2/3. szám alatti egy szoba, 32m2 alapterületű, komfortos lakást 
jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylő bérlők kérelmei 

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 522. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

406/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 2. 10/43. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Tóvirág u. 2. 10/43. szám alatti három szoba, 68m2 alapterületű, összkomfortos lakást Czimer 
Andrea és Barta Zoltán számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. május 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 
ll 06 Budapest, Táma u. 4. 3/90. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást 
tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Az 1104 Budapest. Mádi u. 159. 6126. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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407/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Mádi u. 159. 6/26. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25 . §(l) bekezdése alapján Virágh Lászlónak az 
1104 Budapest, Mádi u. 159. 6/26. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott- egyéb díjhátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
2. A 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. 159. 6/26. szám 
alatti kettő szoba, 53 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Virágh László 
számára határozott időre, 2016. november 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 07 Budapest. Szállás u. 16/B fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

408/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 16/B fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Szállás 
u. 16/B fszt. 7. szám alatti egy szoba, 29m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Gálfi Tamás Péter és Gálfi Tamás Péterné sz.: Berger Éva számára határozott időre, 2016. 
november 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az 1103 Budapest. Szlávy u. 39. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

409/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Szlávy 
u. 39. fszt. 6. szám alatti kettő szoba, 55m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Krauczy Henriett sz.: Szántó Henriett és Krauczy Ferenc számára határozott időre, 2017. 
november 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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4. Az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

410/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 36 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Takács Attila számára határozott időre, 2017. november 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

5. Az ll 05 Budapest, Mádi u. 3/B fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

411/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Mádi u. 3/B fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Mádi u. 
3/B fszt. 2. szám alatti egy+fél szoba, 54 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kudron Gábor István számára határozott időre, 2016. május 31-ig szociális alapon 
bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél 
nyilvántartott -lakbér- és egyéb hátraléket 48 havi részletfizetéssel rendezi. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 08 Budapest, Szegély u. 5. fszt. 269. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

412/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szegély u. 5. fszt. 269. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Szegély 
u. 5. fszt. 269. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást Lengyel Jenő és 
Szilvágyi Szilvia számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött 
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módon a helyreállítási kötelezettségének eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított 
újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015 . december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az ll 08 Budapest, Szőlővirág u. 2. 6127. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

413/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szőlővirág u. 2. 6/27. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Szőlővirág u. 2. 6127. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Konrádné Czibor Enikő számára határozott időre, 2017. november 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015 . december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az ll 08 Budapest, Szőlővirág u. 2. l 17. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

414/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szőlővirág u. 2. 117. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Szőlővirág u. 2. 1/7. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Fábián István és Fábián Istvánné számára határozott időre, 2017. november 
30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015 . december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az ll 05 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

415/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
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32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Maláta u. 
14. fszt 3. szám alatti egy szoba, 29m2 alapterületű, komfortos lakást Monostoriné Kincses Erika 
sz.: Kincses Erika és Szalai Miklós 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: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l O. Az ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 13. 4/22. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy jól érti-e azt, hogy a kérelmezőnek van egy beteg gyermeke, akit 
Franciaországban kezelnek, és a bérleti szerződés azért kerül megszüntetésre, mert nem elég indok 
az, hogy jelenleg Franciaországban tartózkodnak kezelésen? 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelet szerint tartós távollét esetén indokoini kell annak 
okát. 

Dr. Czagányi Cecilia: Beszámol arról, hogy a kérelmező nem tett eleget a hiánypótlásnak. Az 
Osztályon dolgozó kolléganő többször is felhívta telefonon a hiánypótlás miatt, a kérelmező minden 
esetben minősíthetetlen hangnemben beszélt vele. A bérlő távollétéről a Hivatal a szomszédoktól 
kapott tájékoztatást, de a kérelmezőnek a jogszabály szerint be kellett volna jelentenie a távolmaradás 
okát. A kérelmező elmondása szerint nem szeretne Magyarországra visszaköltözni. A bérleti 
jogviszony megszűnt, mivel a bérleti szerződés lejárt. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy azt, hogy nem szeretne Magyarországra visszajönni, azt a 
kolléganőnek mondta-e? 

Dr. Czagányi Cecilia: Igen. A probléma viszont az, hogy ez telefonon hangzott el. 

Vermes Zoltán: Kérdezi, hogy van-e olyan terve a Hivatalnak, hogy a telefonbeszélgetések 
rögzítésre kerüljenek? 

Dr. Egervári Éva: Nincs jelentősége annak, hogy milyen hangnemben beszélt a kérelmező az 
ügyintézővel, ezért nem szükséges hangfelvételt készíteni a telefonbeszélgetésekrőL Egyedül annak 
van jelentősége, hogy a kérelmező a szükséges mellékleteket nem csatolta, ezért a kérelme nem 
bírálható el érdemben. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
szám ú előterjesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

416/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 13. 4/22. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Tar Tibor és Tar Tibomé 
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sz.: Oláh Éva az 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 13. 4/22. szám alatti három szoba, 64 
m2 alapterületű, összkomfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 3/65. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

417/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/65. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 07 Budapest, Bihari u. 
8/C 3/65. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Tóth 
Sándorné sz.: Zámbó Erzsébet számára határozott időre, 2017. november 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az 1102 Budapest, Allamás u. 21. 4/16. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

418/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 21. 4/16. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás 
u. 21. 4/16. szám alatti egy+fél szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Erdei-Árva Ilona Margit számára határozott időre, 2017. november 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll 02 Budapest, Füzér u. 31. fszt. 12. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 13. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

419/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 31. fszt. 12. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 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 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Füzér u. 
31. fszt. 12. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Kurtesch Arnarilis Farah számára határozott időre, 2017. november 30-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. Az ll 02 Budapest, illomás u. 7. 8/40. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 14. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

420/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 7. 8/40. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Állomás u. 7. 8/40. szám alatti három szoba, 68m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mahmoud Bernadett Brigitta számára határozott időre, 2017. november 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. Az ll 04 Budapest, Bodza u. 48. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
szám ú előterjesztés 15. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

42112015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Bodza u. 48. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
hozzájárul Raffael Magdolna ll 04 Budapest, Bodza u. 48. fszt. l. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Bodza u. 48. fszt. 4. szám 
alatti egy szoba, 34m2 alapterületű, komfortos lakást Raffael Magdolna számára 2017. november 
30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
döntése alapján fizetett pénzbeli térítésből a kérelmező az ll 04 Budapest, Bodza u. 48. fszt. 1., 
valamint az ll 04 Budapest, Bodza u. 48. fszt . 4. szám alatti lakásokon fennálló tartozásait 
rendezi. 
3. A Bizottság az 1104 Budapest, Bodza u. 48. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 
56/2015. (Il. 17.) HB határozatát visszavonja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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16. Az ll 08 Budapest, Takarék u. 14. (szt. 215. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 16. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

422/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Takarék u. 14. fszt. 215. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l . A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
hozzájárul Faragó Viktória sz.: Hebrang Viktória 1102 Budapest, Állomás u. l. 5/24. szám alatti 
lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Takarék u. 14. fszt. 215. 
szám alatti egy szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakást Faragó Viktória sz.: Hehrang Viktória 
és Faragó Lajos 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. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. Az ll 08 Budapest, Takarék u. l O. (szt. 190. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 17. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

423/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Takarék u. 10. fszt. 190. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Takarék 
u. 10. fszt. 190. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást Szalai Máté Dénes 
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. december15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C. 3/58. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
számú előterjesztés 18. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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424/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/58. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 
8/C 3/58. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Juhász Mihály részére határozott időre, 2016. november 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. Az ll 02 Budapest, Bánya u. 7. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 349/2015. (IX. 
22.) HB határozat visszavonása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 558. 
szám ú előterjesztés 19. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

425/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 7. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 349/2015. (IX. 
22.) HB határozat visszavonásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az 1102 Budapest, Bánya u. 7. fszt. 3. szám alatti lakás 
bérbeadásáról szóló 349/2015. (IX. 22.) HB határozatát visszavonja. 
Határidő: 2015. december15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Varga István elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

12. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Csengődi Károlyné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részlettizetési 
kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 530. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

426/2015. (XI. 17.) HB határozat 
Csengődi Károlyné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
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 Csengődi Károlyné sz.: 
Nemcsók Mariannának az ll 08 Budapest, Gőzmozdony u. 6. 5/20. szám alatti önkormányzati 
lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - távhődíj-hátralékára 36 
havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Farkas Gáborné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 530. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

427/2015. (XI.17.) HB határozat 
Farkas Gáborné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
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 Farkas Gáborné sz.: Misik 
Erzsébetnek az 1108 Budapest, Újhegyi út 55/C fszt. 2. szám alatti önkormányzati lakáson 
fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbérhátralékára 36 havi 
részletfizetést engedél yez. 
Határidő: 

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

13. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Mezei Vilmos, valamint Halász Erika lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 528. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

428/2015. (XI. 17.) HB határozat 
Mezei Vilmos, valamint Halász Erika 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 Mezei Vilmos a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1103 Budapest, Óhegy u. 39. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 24 
m2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Halász Erikának az ll 06 Budapest, Gyakorló u. 
4/D 7/28. (hrsz.: 39210/149/A/70) szám alatt található lakás megnevezésű ingatlanon fennálló 
tulajdonjogára elcserélje. 
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2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 03 Budapest, 
Óhegy u. 39. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást Halász Erika 
sz.: Varga Erika számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy 
a lakáson fennálló lakbér- és közüzemidíj-tartozások rendezésre kerülnek. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Navratil Jánosné és Novák Attila, valamint Tiszai Károly lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 528. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

429/2015. (XI. 17.) HB határozat 
Navratil Jánosné és Novák Attila, valamint Tiszai Károly 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 Navratil Jánosné szül.: Németh Rozália és Novák Attila a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll05 Budapest, Előd 
u. 18. fszt. 5/B (ll05 Budapest, Bebek u. l. fszt. 5.) szám alatti egy szoba, 47m2 alapterületű, 
komfortos lakás bérleti jogát Tiszai Károlynak az 1212 Budapest, József Attila u. 5. (hrsz.: 
Budapest XXI. kerület belterület 208475) szám alatt található lll1 m2 területű kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanon fennálló 253/3140 hányadú tulajdonjogára 
elcserélje Navratil Jánosné holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelve. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 05 Budapest, 
Előd u. 18. fszt. 5/B (ll05 Budapest, Bebek u. l. fszt. 5.) szám alatti egy szoba, 47 m2 

alapterületű, komfortos lakást Tiszai Károly számára határozott időre, 2017. november 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
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 14-15. napirendi pontokat. 

14. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Népjóléti tárgyú 
fell ebbezések elbírálásáról" sz ól ó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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Varga István megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozat képes. 

15. napirendi pont: 
A Kőbánya Sportoló ja 2015. elismerő cím adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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 11.30 órakor bezárja. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 

26 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2015. november 17. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Bányai Tibor Péter 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Mácsik András 

Varga István 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 

:.G 9 '"·""':"hl~~···~~··· 
_·_1J9!.h-- - ---- -~--------------- -- - - ------------ ----
, \)r_-~v~ 
~·------ - -------------------------~---- ------ ---- ---- ---- ---- - --

: ___ ~-~~~----~--~-~--------- -- -----------
· ot-H~:t?!~-~ ~~~VA ------------- - ___ ____________________ __ _______ o/ __ ~ ~ -------------- -

,_~{ ---~-~~V(\-\Sd ___ f!~------ - -
l 

. -~--~7.,P-~f-0LCc_ Q_c._.(/t._ _____________ _ 
)lor- eJ fl- \i1t JJ t; :1>cL ';ö ri ~v l ~ 
--------------------------------------------------- ---------------------

·_'k~-~1.0~----~-~~-~-~-----------------------
,~~(1t=;_~------1S.TVA_~&:)_-~----~--------
~---J? .. ~hd{b _______ 1_ Y.:_ J~ --~------------------
' Cvel-f' s!I~Ol2tUct 

;::~i.iii.:::fitJii?i:ii::::::::::::::: 
~------P. !L. ____ ff<P __ \f_L ________ ~r-~~~------------

--------- ----- ---------~-------------------------- - --- --

tAr ~---J 
::::~~: - ::·:: _-__ ::::::::::::::::::::::::::::::::: 

\~ 

·········~··· ...... · ...•••••••••••••••••••••••••••.• 
--------~-------------------------------------

: ::: : -~:q~::: :f0:: : . ::: . : .. .. :.:::.:::::::.:: 
--------------------~~---------



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Meghívottak j elen l éti íve 

2015. november 17. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésérőL 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍftÁS 

l. Pt~\r(o~ ~~~ ~~ .$(. ~K y~~ 
2. ~Hb~ \.fl{L\rl( IP,Ol-Y. 

v 

~tN...eL' \9~':!~ YJMt-NA--t k:-oN f~ An ~ 
3 . . rfch~ll.. Ct~ ö~G~ 1 1v,J. J,.. . .kt-\ lL f'uL_._I c v-

4. D i ~v @.LL ::fu.- cJJ-' {-
l l 1, l 

l!..dt.oa.. ._" ,7' ~ 'llt ct (J..>.. fl:. ' ~uJ~ f~" 
5. 

u 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

·----


