
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
" ?f' .... , 1 ,(/-r,, -r t · 

KEPVISELO-TES TULETENEK ' " · 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. február 16-án 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 iv alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, VMi-
Bányai Tibor Péter, Gál Judit, Mácsik András, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a Bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Dr. Fejér Tibor, a Bizottság képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Kovács Róbert polgármester 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Pfeifer Istvánnné a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Némethné Lehoczki Klára a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
Kollátosz Jorgosz a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke 
Bacsa Gyula a Kőbányai Örmény Önkormányzat elnöke 
Nagy György a Kocsis Sándor Sportközpont képviseletében 

Meghívottak: 
Dr. Éder Gábor a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről Dr. Szabados Ottó 
Kálmánné Szabó Judit a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály vezetője 
Jógáné Szabados Henrietta 

Kárpáti Beatrix 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Dr. Valkóné Tyukodi Mónika 
Brücher Erzsébet 
VargaÉva 
Kasperkieviczné Vágner Ilona 
Vizi Tibor 

a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda vezetője 
a Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ 
Kulturális - Szabadidő Egyesület elnöke 
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Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 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 harmadik napirendi pontként tárgyalja a "Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak átalakulásáról" szóló 80. számú előterjesztést. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal harmadik napirendi pontként 
tárgyalja a "Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, 
valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak átalakulásáról" szóló 80. számú 
előterjesztést [35/2016. (II. 16.)]. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [36/2016. (II. 16.)]: 

l. Aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (114. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása (104. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Bárka Kőbányai 
valamint a Család-

Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, 
és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak átalakulása (80. számú 

előterjesztés) 

Előterjeszt ő: Kovács Róbert polgármester 

4. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási szerződések 
módosítása (91. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandftirdő jegyárainak 
megállapításáról szóló 447/2015. (XII. 17.) határozat módosítása (92. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Coincidance Nonprofit Kft-vel közművelődési megállapodás megkötése (59. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 
(93. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 
(103. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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9. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásának elszámolása (101. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolása (105. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2015. évi támogatásának 
elszámolása (81. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásának elszámolása (82. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2015. évi támogatásának elszámolása (47. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása (83. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A Kőbánya Sport Club 2015. évi támogatásának elszámolása (48. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Kőbányai Torna Club 2015. évi támogatásának elszámolása (49. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. A Törekvés Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása (102. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 
diáksport-egyesületei 2015. évi támogatásának elszámolása (84. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. AKőbányáért Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolása (85. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolása (50. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2015. évi támogatásának 
elszámolása (51. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. A Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 
2015. évi támogatás elszámolása (52. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi 
Régiója 2015. évi támogatásának elszámolása (62. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 2015. évi támogatásának elszámolása 
(61. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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25. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2015. évi támogatásának elszámolása (60. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

26. Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének a 
2015. évi teljesítéséről (86. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. Beszámoló az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződésének a 2015. évi teljesítéséről 
(87. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. A kőbányai nyugdíjasok 2016. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírása (88. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. Jelentés a Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról (68. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

30. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2015. II. féléves alakulásáról (89. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

31. Önkormányzati lakást igénylők kérelme i (56. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

32. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

33. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (74. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Napirend előtti felszólalás: 

Vermes Zoltán: Az elmúlt napok eseményei, a pedagógus demonstrációk felhívták a 
figyelmet egy problémára, amelyben véleménye szerint politikamentesen állást kell 
foglalniuk Egy konszenzus része lehetne az, hogy figyelemmel kísérik a történteket, és nagy 
örömmel veszik a törekvéseket annak érdekében, hogy az oktatás minősége jobbá válj on. 

Elnök: Úgy gondolja, hogy az állam és a köznevelési kerekasztalnál az államtitkár részéről 
minden olyan döntés meg fog születni, amely ezeket az anomáliákat megoldja. 

1. napirendi pont: 
Aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Beszámol arról, hogy a rendelet módosítása a korábbi jövedelmi határok emelésével 
jelentősen bővíti az egyes szociális ellátásokra, illetve támogatásokra jogosultak körét, 
valamint egyes ellátások összege is emelkedik. A módosítás legfontosabb célja a rászoruló 
jogosult személyek körének bővítése. Ennek alapján például tűzifa igénylése esetén 
családosok esetében az egy főre jutó jövedelem 114 OOO forintról 128 250 forintra, egyedül 
élő esetében 142 500 forintról 156 750 forintra, a gyógyászatisegédeszköz-támogatás 
jövedelemhatára pedig családosok esetében 99 750 forintról 114 OOO forintra, egyedül élő 
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esetében 135 375 forintról 171 OOO forintra emelkedik. A tervezet szerint egy új támogatási 
forma is bevezetésre kerül, amely az egészségügyi támogatás nevet fogja kapni. A rnódosítás 
által támogatás nyújtható olyan eszközökre is, amelyek nem rninősülnek gyógyászati 
segédeszköznek, de javítják a kérelmező életrninőségét. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás jogintézményből kivezetésre kerül az 
albérlet, és a lakbérhez is kizárólag önkormányzati bérlakás esetében vehető igénybe a 
támogatás. A két téli és két nyári időszakra vonatkozó számla csatolása helyett bevezetésre 
kerül a becsült lakásfenntartási költség fogalma, ami a lakás rn2-ben kifejezett nagysága 
szorozva 900 Ft-tal. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 114. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet rnódosításáról" szóló 114. számú előterjesztést 
támogatja [37/2016. (II. 16.)]. 

2. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Hu.mánszolgáltató 

Központ és a Kőbányai Egyesitett Bölcsödék alapító okiratainak módosítása 
Elöterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy bevezetésre került egy új kormányzati funkciókód, 
amely a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének biztosításával 
összefüggő feladatok ellátása tartalommal bír. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a l 04. szám ú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai önkormányzati 
fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központ és a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék alapító okiratainak rnódosításáról" szóló l 04. szárnú előterjesztést támogatja 
[38/2016. (II. 16.)]. 

3. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Hu.mánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Közpon t, 

valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak átalakulása 
Elöterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Üdvözli Némethné Lehoczki Klárát, a Bárka Hurnánszolgáltató Központ vezetőjét. 
Kéri adjon tájékoztatást az esetrnenedzser feladataival kapcsolatban. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Némethné Lehoczki Klára: Elmondja, hogy az esetrnenedzser a védelernbevételi eljárásokat, 
tehát a hatósági ügyintézést fogja ellátni. A jelenleg állományban lévő kollégákkal sikerült 
betöltetni a státuszokat, de sajnos üres státuszokat is kellett adniuk a Szolgálatnak. Beszámol 
arról, hogy igyekeztek csökkenteni az esetszámokat, megőrizve az eddigi szolgáltatásokat 

Elnök: Az előterjesztésből az derül ki, hogy az átalakulás következtében 28 fős létszámhiány 
keletkezett a házi segítségnyújtás terén. Rövid tájékoztatást kér erről. 
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Némethné Lehoczki Klára: Az új jogszabály alapján öt főre jut egy gondozó. Elmondja, hogy 
2015. december 31-ig felül kellett vizsgálniuk az összes esetet. Ennek alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a gondozói létszám megfelelő így. Megvárják a módszertani 
tájékoztató megjelenését, és ha szükséges, a költségvetés módosítását fogják kezdeményezni. 

Elnök: Köszöni a tájékoztatást, amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont 
tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központ, valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak 
átalakulásáról" szóló 80. számú előterjesztést megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás biztositása érdekében kötött feladatellátási szerződések 

módositása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 91. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Egészségügyi alapellátás 
biztosítása érdekében kötött feladatellátási szerződések módosításáról" szóló 91. számú 
előterjesztést támogatja [39/2016. (Il. 16.)]. 

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

megállapításáról szóió 447/2015. (XII. 17.) határozat módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy az utóbbi időben merült fel az a lakossági kérés, hogy 
a kőbányai nyugdíjasok számára kedvezményes úszási lehetőséget biztosítson az Uszoda. Az 
Uszoda hétköznapokon a reggeli órákban kevésbé kihasznált, ezért ebben az időszakban 
lehetőség lenne a kérés teljesítésére. Ennek alapján 2016. március l-jétől egy új, 
kedvezményes jegytípus kerülne bevezetésre, amellyel a kőbányai lakcímmel rendelkező 
nyugdíjas személyek 200 forintos áron vehetik igénybe az Uszoda medencéit reggel 6 és 8 óra 
között 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 92. 
számú előterjesztés támogatásáról. 
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kocsis Sándor Sportközpont 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 447/2015. (XII. 17.) 
határozat módosításáról" szóló 92. számú előterjesztést támogatja [40/2016. (II. 16.)]. 
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6. napirendi pont: 
A Coincidance Nonprofit Kft-vel közművelődési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat közművelődési megállapodás 
keretében működne együtt a Coincidance Nonprofit Kft.-vel a kulturális programok bővítése 
érdekében. A kérelem szerint a Társulat vállalja táncelőadások tartását a kerületben, egész estés 
előadást és rövidebb fellépéseket, valamint táncház szervezését. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 59. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Coincidance Nonprofit 
Kft-vel közművelődési megállapodás megkötéséről" szóló 59. számú előterjesztést támogatja 
[41/2016. (II. 16.)]. 

7. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy a támogatás összege függ-e a napok számától, valamint 
attól, hogy milyen időszakban kerül megrendezésre az esemény? 

Káimánné Szabó Judit: A támogatás összege nem függ attól, hogy milyen időszakban kerül 
megrendezésre az esemény. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 93. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Óvodai, iskolai táborok, 
erdei iskolák 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról" szóló 93. számú 
előterjesztést támogatja [42/2016. (II. 16.)]. 

8. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális ala pú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjra 
összesen 116 pályázat érkezett, a pályázók közül 86 általános iskolai, 30 középiskolai tanuló. 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetében a 
pályázat finanszírozására 4 500 OOO Ft került tervezésre, amely alapján ebben a félévben 
2 375 OOO Ft támogatási összeg kerül felhasználásra. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a l 03. szám ú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya számít Rád" 
szociális alap ú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról" szóló l 03. szám ú 
előterjesztést támogatja [43/2016. (H. 16.)]. 

9. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatást ad arról, hogy az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 
3 OOO OOO Ft összeget biztosított a Kőbányán müködő helyi nemzetiségi önkormányzatok 
kulturális, hagyományőrző, nyelvápoló programjainak támogatására. A Humánszolgáltatási 
Bizottság 2015. március 17 -én pályázatot írt ki a nemzetiségi önkormányzatok számára 
szakmai programköltségeik támogatására. A pályázati kiírásra tizenegy pályázat érkezett. A 
helyi nemzetiségi önkormányzatok a pályázati támogatás összegével határidőben elszámoltak 
A Kőbányai Roma Önkormányzat 218 143 forintot nem a pályázatban megjelölt programra 
fordított, ami a támogatási szerződésben foglaltaknak nem felel meg, az előterjesztés azonban 
arra tesz javaslatot, hogy ennek megtérítésétől tekintsen el az Önkormányzat figyelemmel arra, 
hogy a Kőbányai Roma Önkormányzat ezen összeget is a nemzetiségi önkormányzat önként 
vállalt feladata ellátására fordította. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza 
meg döntését a l O l. szám ú előterjesztés elfogadásáról. 

44/2016. (H. 16.) HB határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a 

a) Kőbányai Bolgár Önkormányzat, 
b) Kőbányai Görög Önkormányzat, 
c) Kőbányai Horvát Önkormányzat, 
d) Kőbányai Lengyel Önkormányzat, 
e) Kőbányai Német Önkormányzat, 
j) Kőbányai Örmény Önkormányzat, 
g) Kőbányai Román Önkormányzat, 
h) Kőbányai Ruszin Önkormányzat, 
i) Kőbányai Szerb Önkormányzat, valamint 
j) Kőbányai Ukrán Önkormányzat 

2015. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 
2. A Bizottság a Kőbányai Roma Önkormányzat által a támogatási szerződésben 
meghatározott támogatási céltól eltérően felhasznált 218 143 Ft felhasználását jóváhagyja, és 
a Kőbányai Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

10. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Humánszolgáltatási Bizottság 2015. március 17-én pályázatot írt ki a civil 
szervezetek kulturális, hagyományőrző, oktatási, müvészeti, ismeretterjesztő, nyelvápoló 
munkájának elősegítésére 4 500 OOO Ft összegben. A pályázati felhívásra negyven pályázat 
érkezett. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy a Kőbányai Nyugdíjasok Klubja a támogatási 
összegből 200 forinttal nem számolt el, amelyet a mai napon befizetett az Önkormányzat 
számlájára. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 105. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

45/2016. (H. 16.) HB határozat 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolása 
keretében 

l. a Budapesti Honismereti Társaság, 
2. a Down Alapítvány, 
3. az Életrevaló Karitatív Egyesület, 
4. az Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány, 
5. a Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete, 
6. a Gyűjtősökért Alapítvány, 
7. a Horvát Hagyományőrző Egyesület, 
8. a Havasi Gyopár Alapítvány, 
9. a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete, 
l O. a Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K., Kulturális- Szabadidő Egyesület 
ll. a Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete, 
12. a Kontúr Közhasznú Egyesület, 
13. a Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja, 
14. a Koccintós N éptánccsoport, 
15. a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub, 
16. a Kőbányai Fotóklub, 
17. a Harmat Nyugdíjas Klub, 
18. a Kőbánya Férfikar, 
19. az Örökzöld Nyugdíjas Klub, 
20. a Pataky Nőikar, 
21. a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, 
22. az Újhegyi Nyugdíjas Klub, 
23. a Lokomotív Turista Egyesület, 
24. a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete, 
25. a Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete, 
26. a Magyar Vöröskereszt, 
27. az 1956-os Magyarok Világszövetsége, 
28. a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, 
29. a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete, 
30. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
31. a Szent László király Alapítvány, 
32. a Sibrik Kertszépítő Egyesület, 
33. a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány, 
34. az "A zene mindenkié" Egyesület 

elszámolását elfogadja. 
2. A Bizottság a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete elszámolásából 2 db, összesen 39 OOO Ft 
értékű számla elszámolását nem fogadja el, mert a számlák keltezése a támogatási időszakon 
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kívüli időpontra esik (fürdőbelépőjegyről szóló 369/00003 számú számla, összege: 37 600 Ft; 
az autóbuszjegyről szóló 806/00034 számú számla, összege: l 400 Ft). 
3. A Bizottság az Emberbarát Alapítvány elszámolásából a bérleti díjakról szóló 6 db számla 
elszámolását összesen 41 770 Ft összegben nem fogadja el, mert a bérleti díj nem szerepel a 
támogatási célok között (számla száma: vl5032000200, összege: 
2 OOO Ft; számla száma: YK2SA6778724, összege: 18 750 Ft; számla száma: vl5045000009, 
összege: 7 OOO Ft; számla száma: v15045000054, összege: 8 OOO Ft; számla száma: 
vl5045000069, összege: 6 OOO Ft; számla száma: GU4SA4406101, összege: 20 Ft). 
4. A Bizottság az Ifjúsági Elsősegélynyújták Országos Egyesülete elszámolásából 3 db, 
összesen 17 550 Ft értékű számla elszámolását nem fogadja el, mert azok nem felelnek meg a 
támogatási céloknak (fagylaltról szóló IH4EA2900755 számú számla, összege: 5 400Ft; 
pékáruról szóló AN2EA63111 08 számú számla, összege: 6 150 Ft; autóbuszjegyről szóló 
Al6700016/0701/00004 számú számla, összege: 6 OOO Ft). 
5. A Bizottság megállapítja, hogy a Kőbányai Nyugdíjasok Klubja a támogatási összegből 
200 Ft-tal nem számolt el, és azt határidőben nem fizette vissza. 
6. A Bizottság a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elszámolásából 2 db, összesen 
3 560 Ft értékű számla elszámolását nem fogadja el, mert azok nem felelnek meg a 
támogatási céloknak ( étcsokoládéról szóló 6270605 számú számla, összege: 364 Ft; csokiról 
szóló 424/00005 számú számla, összege: 3 196Ft). 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2015. évi támogatásának 

elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 
részére 7 500 OOO Ft működési támogatást nyújtott az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének terhére. Potos Ilona .elnök asszony a támogatás elszámolását határidőre 
benyújtotta. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 81. 
számú előterjesztés elfogadásáróL 

46/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2015. évi támogatásának 
elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 
részére a 2015. évben nyújtott 7 500 OOO forint összegű támogatásáról szóló elszámolást 
elfogadja. 

12. napirendi pont: 
A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Képviselő-testület pályázatot írt ki a kőbányai sportegyesületek 
részére versenyek, bajnokságok megrendezésére, utánpótlás-nevelés segítésére és a működési 
feltételek javítására. A pályázatra rendelkezésre álló keret 2 OOO OOO Ft volt, egy pályázó 
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legfeljebb 250 OOO Ft támogatást kaphatott. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 82. számú előterjesztés elfogadásáról. 

47/2016. (II. 16.) HB határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a 

a) BIOFIT Sport Egyesület, 
b) LOMBIK Technikai Sportok Egyesület, 
c) Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület, 
d) Kőbányai Sportszövetség- Természetjáró-szakosztály, 
e) Barcza Gedeon Sport Club, 
j) BIG-BEM TSE, 
g) Sasok Sport Egyesület, 
h) NOVA Sport Egyesület, 
i) Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sport Egyesület, valamint 
j) Sportliget Sport Egyesület 

2015. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

13. napirendi pont: 
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjeszt{): Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében meghatározott 
15 OOO OOO Ft összegű működési támogatást nyújtott a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 
részére. Hajdú Péter elnök úr határidőre teljesítette a támogatás elszámolását. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 47. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

48/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Diákok Sportegyesületének a 2015. évi 15 millió 
forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

14. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 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 83. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

49/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal, 1 fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2015. évi 12 millió 
forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 
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15. napirendi pont: 
A Kőbánya Sport Club 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület 2015-ben 40 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Kőbánya 
Sport Club részére. Geletáné Lang Erzsébet ügyvezető határidőre benyújtotta a támogatás 
elszámolását. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 48. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

50/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Kőbánya Sport Club 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbánya Sport Clubnak a 2015. évi támogatásról szóló 
elszámolását elfogadja. 

16. napirendi pont: 
A Kőbányai Torna Club 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kőbányai Torna Club 2015-ben 4 OOO OOO Ft összegű támogatásban részesült. 
Eisenkrammer Károly elnök úr határidőre benyújtotta a támogatás elszámolását. A Kőbányai 
Torna Club kerékpározással és ritmikus sportgimnasztikával foglalkozik. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 49. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

51/2016. (ll. 16.) HB határozat 
a Kőbányai Torna Club 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Torna Clubnak a 2015. évi 4 millió forint 
támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

17. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Törekvés Sportegyesület 2015-ben működési költségekre összesen 16 490 OOO Ft 
összegű támogatásban részesült. Sárvári György elnök úr a támogatás elszámolását határidőre 
benyújtotta. Az Egyesületnél lehetőség van részt venni vívás és kerekesszékes vívás, tájfutás, 
sakk, kosárlabda és kerekesszékes kosárlabda, asztalitenisz, valamint teniszfoglalkozásokon. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a l 02. szám ú 
előterjesztés elfogadásáról. 

52/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Törekvés Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Törekvés Sportegyesületnek a 2015. évi 16 490 OOO forint 
támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 
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18. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 

diáksport-egyesületei 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 84. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

53/2016. (U. 16.) HB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 
diáksport-egyesületei 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett iskolák diáksport-egyesületei 2015. évi támogatásának elszámolása keretében a 

a) Főnix DSE, 
b) BemDSE, 
c) Harmat DSE, 
d) KadaDSE, 
e) Montensi DSE, 
j) Start DSE, 
g) Szent László DSE, 
h) Túri DSE, 
i) Újhegy-Sibrik DSE, valamint 
j) Szent László Gimnázium DSE 

elszámolását elfogadja. 

19. napirendi pont: 
A Kőbányáért Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kőbányáért Egyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozik labdarúgás sportágban. 
Elsődleges céljuk, hogy megszerettessék a mozgást, a sportot, a labdarúgást a fiatal 
generációval. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 85. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

54/2016. (U. 16.) HB határozat 
a Kőbányáért Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányáért Egyesületnek a 2015. évi l millió forint 
támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

20. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy az intézmények alapfeladatain túli tevékenységek 
finanszírozására alapítványok működnek. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
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kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az 50. számú előterjesztés elfogadásáról. 

55/2016. (H. 16.) HB határozat 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 

A Humánszolgáltatási Bizottság 
a) a Zöld Dió Alapítvány (ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7.), 
b) az Összefogva az iskoláértAlapítvány (1103 Budapest, Kada utca 27-29.), 
c) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (1106 Budapest, Keresztúri út 

7-9.), 
d) az Újhegy 2000 Alapítvány (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.), 
e) az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány (ll 02 Budapest, Körösi Csoma 

Sándor út 28.), valamint 
j) az Arany-BányaAlapítvány (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 

2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

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

21. napirendi pont: 
A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú. Egyesület 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 az 51. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

56/2016. (H. 16.) HB határozat 
a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhaszmí Egyesület 2015. évi támogatásának 
elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2015. 
évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

22. napirendi pont: 
A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 

2015. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vizi Tibor: Megköszöni az Önkormányzat által nyújtott támogatást. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 52. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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57/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 
2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ 
Kulturális- Szabadidő Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

23. napirendi pont: 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi 

Régiója 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 62. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

58/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VHI.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi 
Régiója 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.
XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója 2015. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

24. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 2015. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség részére 2015-ben l 529 715 Ft 
összegű támogatást biztosított az Önkormányzat, amelyet a templom hangosításának 
kialakítására fordítottak. Benkóczy Péter lelkész úr az elszámolást határidőben és a 
szerződésben foglaltaknak megfelelően nyújtotta be. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 61. számú előterjesztés elfogadásáról. 

59/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 2015. évi támogatásának 
elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 2015. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

25. napirendi pont: 
A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 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 60. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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60/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2015. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 

26. napirendi pont: 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének a 2015. évi 

teljesítéséről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület 2015. március 31-én öt évre szóló ellátási szerződést kötött 
hajléktalanok nappali ellátása, utcai szociális munka és étkeztetés szolgáltatás biztosítására a 
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel. Az Önkormányzat az ellátási feladathoz 
évente 4 OOO OOO Ft összegű hozzájárulást fizet részükre. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 86. számú előterjesztés elfogadásáról. 

61/2016. (II. 16.) HB határozat 
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének a 2015. évi 
teljesítéséről szóló beszámolóról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel 
(1051 Budapest, Arany János u. 31.) kötött ellátási szerződés 2015. évi teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

27. napirendi pont: 
Az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződésének a 2015. évi teljesítéséről szóló 

beszámoló 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A Képviselő-testület 2009. január l-jétől ellátási szerződést kötött a szenvedélybetegek 
átmeneti ellátása szolgáltatás biztosítására az Emberbarát Alapítvánnyal. A szerződés alapján 
az Önkormányzat térítésmentes helyiséghasználatot biztosít az Alapítvány számára. Az 
Alapítvány ellenszolgáltatásként a kerületben bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási címmel 
rendelkező l O fő férfi szenvedélybeteg részére átmeneti gondozást nyújt a Szenvedélybetegek 
Átmeneti Otthonában. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 87. számú előterjesztés elfogadásáróL 

62/2016. (II. 16.) HB határozat 
az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződésének a 2015. évi teljesítéséről szóló 
beszámolóról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az Emberbarát Alapítványnak (ll 05 Budapest, Cserkesz utca 
7-9.) a szenvedélybetegek átmeneti ellátására vonatkozó ellátási szerződés 2015. évi 
teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
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28. napirendi pont: 
A kőbányai nyugdíjasok 2016. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat az idei évben is üdülési lehetőséget 
biztosít a kerület nyugdíjasai részére. Idén a tavalyi évhez hasonlóan csak az Önkormányzat 
balatonalmádi üdülőjében pihenhetnek az idősek, hét turnusban összesen 154 fő. Kéri, akinek 
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 88. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

63/2016. (ll. 16.) HB határozat 
a kőbányai nyugdíjasok a 2016. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai nyugdíjasok 2016. évi üdültetéséről szóló 
pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

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

29. napirendi pont: 
Jelentés a Humánszolgáltatási Bizottság lejárt határidejű végrehajtott, valamint a 

további intézkedést igénylő bizottsági határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 68. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

64/2016. (II. 16.) HB határozat 
a 242/2015. (VI. 23.) HB határozatának visszavonásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Fácska Jánosné közalkalmazott lakáscélú támogatásáról 
szóló 242/2015. (VI. 23.) HB határozatát visszavonja. 

30. napirendi pont: 
Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2015. II. féléves alakulásáról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében résztvevőket, hogy adjanak 
tájékoztatást arról, hogy miért változnak folyamatosan a lakásszámok? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Belkó Judit: Beszámol arról, hogy a tájékoztatóban az üres lakások száma egy statikus 
állapotot mutat 2015. december 31-én. Szám os lakás esetében ebben az időpontban már 
született döntés a hasznosítással kapcsolatban, illetve a későbbi hasznosítással kapcsolatban 
egyeztetések folytak. Ebben a listában a bérbeadással hasznosítható lakásokat tüntették fel, 
amelyek között vannak olyan lakások is, amelyek értékesítés okán kerülnek majd törlésre a 
listábóL 

Elnök: Érdeklődik, hogy a helyreállítási kötelezettséggel bérbeadott lakások esetében miért 
szokták a lakásokat az átvételt követően visszaadni? 

Belkó Judit: Előfordul, hogy a pályázó előzetesen nem nézte meg a lakást vagy mégsem 
tudja vállalni a felújítás költségeit, esetleg más módon oldódik meg a lakhatása. 

Radványi Gábor: Ú gy tudta, hogy áprilisban pályázati úton bérbeadásra kerül helyreállítási 
kötelezettséggel tíz darab lakás, de ma értesült arról, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
inkább piaci alapon szeretne lakásokat bérbe adni. Érdeklődik, hogy ez a hír igaz-e? 

Belkó Judit: A Képviselő-testület februári ülésére készítettek egy előterjesztést, amelyben a 
piaci alapon bérbeadásra szánt lakások szerepelnek, de áprilisban kiírásra kerülnek 
helyreállítási kötelezettséggel szociális alapon bérbe adandó lakások is. 

Elnök: Köszöni a tájékoztatást, amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont 
tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Lakásbérleti jogviszonyok 2015. II féléves alakulásáról" 
szóló 89. számú előterjesztést megtárgyalta. 

31. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

l. Az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

65/2016. (II. 16.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Alkér u. 19. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mércse Pál és Mércse Pálné sz.: Szakál Viktória számára határozott időre, 20 l 7. 
február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 02 Budapest, Allamás u. 20. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

66/2016. (H. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 20. 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 1102 Budapest, 
Állomás u. 20. fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 64 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Potoczki Ferenc és Potoczki Ferencné sz.: Kalocsai Terézia számára 
határozott időre, 2018. február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 9135. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

67/2016. (H. 16.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 9/35. 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 Szórádi Gyulának 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 9/35. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az ll 08 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 913 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

68/2016. (H. 16.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 9/35. 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 Szórádi 
Krisztinának az ll08 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 9/35. szám alatti kettő szoba, 50 m2 

alapterületű, összkomfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
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Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 32. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
szám ú előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

69/2016. (II. 16.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u.. 32. 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 Szórádi Máriának 
az ll 03 Budapest, Kőér u. 32. fszt. l. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos 
lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 02 Budapest, Állomás u. 15. 216. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

70/2016. (U. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u.. 15. 2/6. 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 1102 Budapest, 
Állomás u. 15. 2/6. szám alatti egy+fél szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Pósta Antal és Pósta Antalné sz.: Orosz Anna Mária számára határozott 
időre, 2018. február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 40. 4/10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

7112016. (II. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út 40. 4/10. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma S. út 40. 4/10. szám alatti kettő szoba, 53m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Magyar Sándor Csabáné sz.: Huszár Erzsébet és Veres Sándor számára 
határozott időre, 2018. február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

72/2016. (II. 16.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 5. 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. 48. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 24m2 alapterületű, komfortos nélküli lakást jelenlegi 
állapotában Solti Dezsőné sz.: Gál Andrea és Vajda Zoltán számára határozott időre, 2017. 
február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 46. fszt. l O. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

73/2016. (II. 16.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 46. fszt. 10. 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 1103 Budapest, 
Kőér u. 46. fszt. l O. szám alatti fél szoba, 15 m2 alapterületű, szükséglakást a jelenlegi 
állapotában Pető Mihály számára határozott időre, 2017. február 28-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. Az 1101 Budapest, Vaskő u. 3. IV lh. 2136. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

74/2016. (II. 16.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Vaskő u. 3. IV. Ih. 2/36. 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, 
Vaskő u. 3. IV. Ih. 2/36. szám alatti egy szoba, 42 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kócsi Zsuzsanna számára határozott időre, 2017. február 28-ig szociális alapon 
bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakáson nyilvántartott lakbér- és gázdíj-hátralékát rendezi. 
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Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. Az ll 03 Budapest, Salamon u. 5. (szt. l O. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

75/2016. (II. 16.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Salamon u. 5. fszt. 10. 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 Károlyiné Csorba 
Mónikának az 1103 Budapest, Salamon u. 5. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 27 m2 

alapterületű, komfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 51/A 11260. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

76/2016. (II. 16.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 51/A 11260. 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 llOl Budapest, 
Salgótarjáni út 51/ A 11260. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Varga Alexandra és Bolla Róbert számára határozott időre, 2016. 
szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

32. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cserjéjére vonatokozó kérelmek 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

l. Spernoga Miklós, Horváth Gézáné, valamint Paskó Ferenc Gábor lakáscsere iránti kérelm_e.._ 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 57. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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77/2016. (II. 16.} HB határozat 
Spernoga Miklós, Horváth Gézáné, valamint Paskó Ferenc Gábor lakáscsere iránti 
kérelméről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak alapján hozzájárul Spemoga Miklós Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Endre u. 8/B fszt. 7. szám alatti egy szoba, 
38 rn2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti jogának, Horváth Gézáné Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Állomás u. l. 
l 0/48. szám alatti kettő szoba, 51 rn2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti 
jogának, valarnint Paskó Ferenc Gábor 3292 Adács, Bern út 6. (hrsz.: 1292) szám alatt 
található "kivett lakóház, udvar" rnegnevezésű ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának 
cseréj éhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 
Budapest, Endre u. 8/B fszt 7. szám alatti egy szoba, 38 rn2 alapterületű, komfortos lakást 
Horváth Gézáné sz.: Nagy Irén számára határozott időre, 2018. február 28-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 
Budapest, Állomás u. l. l 0/48. szám alatti kettő szoba, 51 rn2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Paskó Ferenc Gábor számára határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Kozák Sándor és Kozák Sándorné, valamint Südi Zsanett lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 57. 
számú előterjesztés 2. rnellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

78/2016. (II. 16.} HB határozat 
Kozák Sándor és Kozák Sándorné, valamint Südi Zsanett lakáscsere iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak szerint hozzájárul, hogy Kozák Sándor és Kozák Sándorné a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 1/5. 
szám alatti kettő szoba, 82 rn2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti jogát Südi 
Zsanettnek a 2244 Úri, Fő u. 61. (hrsz.: 125) szám alatt található "kivett lakóház, udvar" 
rnegnevezésű ingatlanon fennálló tulajdonjogára elcserélje. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 03 
Budapest, Gyömrői út 88/A 1/5. szám alatti kettő szoba, 82 rn2 alapterületű, komfortos lakást 
Südi Zsanett számára határozott időre, 2017. novernber 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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33. napirendi pont: 
Szociális tárgyú feHebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Szociális 
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 10.00 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Ajegyzőkönyv meUékletei 

../ 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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