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IKTAT~-\SRA ÁTVÉVE: 

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZK{ 1 JON 03 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 
' 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. május 24-én: a BudapestZI ováro ~- kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 

115.) megtartott ülésén. i;' a;q 
1 
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.. el.. u ... ·---, -· • .l 
Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra GÓ' ..;_J.za<{)lf>< . . {)ffia~ 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Varga István, a Bizottság 
képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a Bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Weeber Tibor alpolgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Pfeifer Istvánné a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Nagy István a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője 
JoósTamás a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

Cseh Sándorné 
Béres Péterné 
Kemerléné Suri Ildikó 
Szigetiné Mezei Gabriella 
Herczeg Istvánné 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Gyéressy Éva 
Fenyvesiné Huller Tímea 
Házi Melinda 
Sós Zsuzsanna 

Fe hér Gyöngyi 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Meghívottak: 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Kálmánné Szabó Judit 

ügyvezetője 

a Kőbányai Csodapók Óvoda vezetője 
a Kőbányai Kékvirág Óvoda vezetője 
a Kőbányai Kiskakas Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gépmadár Óvoda vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gesztenye Óvoda vezetője 
a Kőbányai Rece-Fice Óvoda vezetője 
a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola igazgatója 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerületének igazgatója 
a Kőbányai Német Önkormányzat elnöke 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
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Jógáné Szabados Henrietta a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 

Kárpáti Beatrix a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 

Dr. Czagányi Cecília a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 

Horváthné dr. T ó th Enikő a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 

Belkó Judit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
Papp Lászlóné Sándor Valéria Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

részéről 

Benkóné Turcsányi Ildikó a Pedagógusok Szakszervezete képviseletében 

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 T asi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [16112016. (V. 24.)]: 

l. A 2016/2017. nevelési évben indítandó óvodai csoportok száma (294. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének 
jóváhagyása (293. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztása (276. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása (295. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor polgármester 

5. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát érintő 
átszervezés véleményezése (268. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények fenntartásának 
visszavétele (271. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő 

7. A2015. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló értékelés (269. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A görögországi Litóchoro Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás 
(296. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (291. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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l O. A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (267. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemeit Közhasznú 
Egyesülettel ellátási szerződés kötése (254. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában műk:ödő óvodák vezetőinek négyéves 
beszámolója (265. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálása 
(260. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. Kőbányán műk:ödő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (257.számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék érdekképviseleti fórumába történő delegálás (258. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott 
személy térítési díjának méltányosságból történő elengedése (256. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (275. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (280. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (270. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (281. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése iránti kérelmek (282. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. A lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről (283. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. Batthyány-Strattmann László-díjra történő felterjesztés (259. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. Az Idősekért-díj adományozására vonatkozó javaslat (292. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

25. A Készenléti Rendőrség részére zászlószalag adományozása (285. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (255. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A 2016/2017. nevelési évben indítandó óvodai csoportok száma 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés alapján a következő években várhatóan 
több lesz az óvodába lép ők száma, mint a 2016/2017. nevelési évben. Ebben a nevelési évben 
271 szabad férőhellyel számolnak az alapító okirat alapján. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy az előterjesztés negyedik táblázatában a Kőbányai Rece-fice 
Óvodánál miért szerepel nulla a felvett gyermekek számánál? 

Kálmánné Szabó Judit: Az előterjesztés ötödik táblázatában szerepel, hogy a Kőbányai Rece
fice Óvodába felvett gyerekek száma 25. Valószínűleg az előző táblázatban elírás történt. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Szabó Krisztián: A határozattervezet 3. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében a 
"konyhai alkalmazott" szövegrész helyébe a "dajka" szöveg, a B: l mezőjében az "emelkedése" 
szövegrész helyébe a "csökkentése" szöveg lép. 
Indokolás: Technikai módosítás, illetve elírás okán. 

(294/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 294/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 294. 
számú előterjesztés támogatásáról a 294/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "20 16/2017. nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok számáról" szóló 294. számú előterjesztést a 294/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja [162/2016. (V. 24.)]. 

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

2. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének 

jóváhagyása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Köszönti JoósTamás ügyvezető urat. Kéri, hogy egészítse ki az üzleti tervet. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Joós Tamás: Beszámol arról, hogy az üzleti terv két változatban került beterjesztésre. Az 
Alapítóval történt egyeztetést követően, most készült el az üzleti terv alátámasztása. A 
hatásvizsgálatban szerepel három diagramm, amelyeket szeretne kiegészíteni. Az Intézmény 
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számításokat végzett a működtetéssel kapcsolatban. Ez alapján elmondja, hogy 2011-ben az 
előirányzat 379 324 OOO Ft volt, 2015-ben pedig 328 577 OOO Ft, ami mínusz 50 797 OOO 
forintiot jelent, a tényeknél pedig 2011-ben 425 666 OOO Ft, 2015-ben pedig 401 394 OOO Ft 
szerepel, ami mínusz 24 272 OOO forintot jelent. Az Intézmény költségvetése két tételből adódik 
össze. Egyrészről az előirányzatokból, másrészről pedig azokból a rendezvényekből, amelyeket 
az Önkormányzat szervez. Ezek módosítják a tényleges adatokat. Az önkormányzati 
intézmények számában és ennek okán a költségekben is jelentős emelkedés történt 2011-hez 
képest, amely szintén módosítja a számokat. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Felügyelőbizottság a holnapi nap folyamán fogja 
tárgyalni az üzleti tervet. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 293. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról" szóló 293. számú 
előterjesztést támogatja [163/2016. (V. 24.)]. 

3. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztása 
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 276. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról" szóló 276. számú 
előterjesztést támogatja [164/2016. (V. 24.)]. 

4. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a kőbányai iskolák mellett az intézmények alapfeladatian túli 
tevékenységének finanszírozására alapítványok működnek. Az alapítványok működésének egyik 
forrása az intézmény épületének bérbeadásából származó bevétel visszaszármaztatása a 
működtetőtől. Az Önkormányzat az iskola bevételének 60%-át teszi közvetlenül hozzáférhetővé 
az intézmények, illetve az alapítványok számára. Az intézmények, valamint az alapítványok a 
támogatás iránti kérelmeiket megküldték az Önkormányzat részére, amelyet az előterjesztés 
tartalmaz. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 295. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai iskolák működését 
segítő alapítványok támogatásáról" szóló 295. számú előterjesztést támogatja [165/2016. 
(V. 24.)]. 
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5. napirendi pont: 
A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát érintő 

átszervezés véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: A tegnapi értekezleten felmerült, hogy az Iskola két osztályt indít. Ha angol
magyar két tanítási nyelvű osztályt, valamint informatikai osztályt is indít, akkor nem tudja 
elindítani az általános tanrendű osztályt. Ezzel kapcsolatban kér egy rövid tájékoztatást. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Fehér Gyöngyi: Az előterjesztés mellékletben is szerepe l, hogy a 2017/2018-as tanévtől az 
angol két tanítási nyelvű program mellett informatikai osztályok indítását tervezik a szabadon 
választható órakeret terhére bejövő rendszerben a dráma helyett. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzatnak véleményezési jogköre van jelen 
esetben és az átszervezésnek költségvonzata nincs. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, 
hogy a Bizottság hozza meg döntését a 268. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát érintő átszervezés véleményezéséről" szóló 
226814. számú előterjesztést támogatja [166/2016. (V. 24.)]. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények fenntartásának 

visszavétele 
Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő 

Elnök: Beszámol arról, hogy Tóth Balázs képviselő úr előterjesztette azt a javaslatát, hogy az 
Önkormányzat nyilvánítsa ki szándékát, amely szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartása alá került köznevelési intézmények fenntartását vissza kívánja venni. 
Véleménye szerint a jogszabályváltozások miatt ez az előterjesztés már okafogyottá vált. 2016. 
július l-jétől teljes mértékben át kell alakítani a rendszert, 2016. augusztus l 8-ával létrejönnek az 
átmeneti tantervek, és 2017. január l-jével mind az üzemeltetésnek, mind a fenntartásnak teljes 
mértékben meg kell valósulnia. A 2308 iskola esetében 56-57 regionális szervezet jön létre. Az 
alsóbb szintre lehozott tankerületek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek majd, és az 
iskolaigazgatók munkáltatói és gazdálkodási jogköröket kapni. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Az előterjesztés csak arra tesz javaslatot, hogy az Önkormányzat jelezze, hogy 
kész a fenntartás visszavétel ére. Véleménye szerint érdemes lenne gesztusértékkel ezt jelezni a 
köznevelési intézmények, a kőbányai állampolgárok felé. Ú gy gondolja, hogy az Önkormányzat 
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mindent megtesz az iskolák működésért, támogatja azokat. Elmondja, hogy tudomása szerint az 
iskolaigazgatóknak eddig javaslattételi joguk volt, de a módosítás után már csak egyetértési 
joguk lesz. Ez véleménye szerint a jogok szűkítését jelenti. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a javaslattételi egy joghatás nélküli 
jogosítvány, míg az egyetértési jog az egyik legerősebb jogosítvány, gyakorlatilag vétójogot 
jelent. Tehát egyetértés nélkül nincs döntés. 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy a következő héten kerül a Parlament elé a köznevelési 
törvény módostásáról szóló javaslat. A tervezet szerint azok a jogok, amelyeket eddig gyakorolt 
az Önkormányzat az államhoz kerülnek, a tulajdonjog pedig marad az ÖnkormányzatnáL 

Elnök: Bízzunk benne, hogy a módosítás által jobb lesz a köznevelés minősége. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 271. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 4 igen szavazattal, 6 tartózkodással a "Kőbányai Önkormányzat 
által működtetett köznevelési intézmények fenntartásának visszavételéről" szóló 271. számú 
előterjesztést nem támogatja [167/2016. (V. 24.)]. 

7. napirendi pont: 
A 2015. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló értékelés 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján az Önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít, amelyet megküld a Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 269. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "20 15. évi kerületi 
gyermekjóléti feladatokról szóló értékelés" tárgyú 269. számú előterjesztést támogatja 
[168/2016. (V. 24.)]. 

8. napirendi pont: 
A görögországi Litóchoro Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: A Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke kezdeményezte az együttműködés 
kialakítását a görögországi Litóchoroval. Kovács Róbert polgármester úr meghívta Litóchoro 
polgármesterét és a város négyfős delegációját a 2016. május 28-án az újhegyi Mélytónál 
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megrendezésre kerülő I. Kőbányai Balkán-estre. Véleménye szerint ez jó alkalom az 
együttműködési megállapodás megkötésére. 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 296. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Görögországi Litóchoro Város 
Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról" szóló 296. számú előterjesztést 
támogatja [169/2016. (V. 24.)]. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde épületének felújítása jelenleg is 
zajlik. A Bölcsőde 48 férőhelyének biztosítása a 2015/2016. nevelési évben kétféle módon 
történt meg, egyrészt a Kőbányai Csepereclők Bölcsőde és a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 
férőhelyszámának bővítésével, másrészt a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt 
Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel két családi napközi működtetésére kötött ellátási 
szerződés révén. Tekintettel arra, hogy a megnyitáskor teljesen új épületben, több férőhelyen, új 
közösség végzi majd a kisgyermekek gondozását, ezért a teljes megújulás hangsúlyozásaképpen 
az intézmény új nevet kap, ami miatt szükséges az alapító okirat módosítása. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 291. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
alapító okiratának módosításáról" szóló 291. számú előterjesztést támogatja [170/2016. 
(V. 24.)]. 

10. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatást ad arról, hogy az Önkormányzat a civil szervezetek 2016. január l-jétől 
2016. december 31-éig terjedő időszakban szervezett kulturális, hagyományápo ló, 
ismeretterjesztő, környezetvédelmi, közművelődési programjaira, illetve a kerület- és 
közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 
4 500 OOO Ft összegű pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra 40 db pályázat érkezett, amelyből 
37 db érvényes, 3 db érvénytelen. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza 
meg döntését a 267. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Civil szervezetek 2016. évi 
támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról" szóló 267. számú előterjesztést támogatja [17112016. 
(V. 24.)]. 
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ll. napirendi pont: 
A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemeit Közhasznú 

Egyesülettel ellátási szerződés kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Képviselő-testület a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér 
Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről szóló 
határozattal döntött arról, hogy a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátására ellátási 
szerződéseket köt családi napközik működtetésére. Az ellátási szerződés 2015. szeptember 
l-jétől 2016. augusztus 31-ig szól, mindkét családi napközi maximum 7-7 fő gyermek 
gondozását, ellátását vállalta. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 254. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kis Cimborák Nonprofit Kft.
vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemeit Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről" 
szóló 254. számú előterjesztést támogatja [172/2016. (V. 24.)]. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 

beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Javasolja, hogy az intézményvezetők külön-külön egészítsék ki a beszámolójukat, ezt 
követően pedig akinek van kérdése, tegye fel részükre. 

l. Béres Péterné óvodavezető négyéves beszámolója 

Elnök: Kéri Béres Péternét, egészítse ki beszámolóját. 

Béres Péterné: A megfogalmazott intézkedései, amelyeket a beszámolójában leírt, a következő 
egy évben, illetve az azt követő években fognak megvalósulni. Egyéb kiegészíteni valója nincs a 
beszámolóval kapcsolatban. 

2. Cseh Sándorné óvodavezető négyéves beszámolója 

Elnök: Kéri Cseh Sándornét, egészítse ki beszámolóját. 

Cseh Sándorné: Minden évben részletes beszámolót készít az Óvoda működésével 
kapcsolatban és a négyéves beszámolójába is megpróbálta a korábban megfogalmazottakat 
beletenni. V él eménye szerint, amire vállalkozott, azt sikerült teljesítenie, hiszen a gyerekek 
fejlesztése érdekében igyekeznek minden feladatot meghatározni saját maguk számára és a 
nevelőtestület próbál ezen a területen fejlődni. Beszámol arról, hogy harmadszor nyerték el a 
Zöld Óvoda címet, amely feljogosította őket arra, hogy pályázzanak az Örökös Zöld Óvoda 
címre is. Úgy gondolja, hogy erre lehetőséget ad maga az épület és az udvar területe, és a 
szakmai munkájukat próbálják mindig úgy fejleszteni, hogy az a jövő generációjának az érdekeit 
szolgálja. Az iskolai életre próbálják felkészíteni a gyerekeket, ami a mai szülői felkészítésnek 
nagy kiegészítése. Egyéb kiegészíteni valója nincs a beszámolóval kapcsolatban, de a 
kérdésekre szívesen válaszol. 
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Radványi Gábor: A beszámolóban szerepel, hogy az Óvoda a 2012/2013. nevelési évben 
l 745 OOO forintot, míg a 2014/2015. nevelési évben 915 OOO forintot költött programokra és 
eszközbeszerzésre az Alapítvány támogatása által. Érdeklődik, hogy a csökkenésnek mi az oka? 

Cseh Sándorné: Tájékoztatást ad arról, hogy az Óvoda dolgozói hozták létre az Alapítványt 
több mint 12 éve. Aszülők minden nevelési év elején nyilatkoznak, hogy tudják-e támogatni tíz 
hónapon keresztül az Alapítványt gyermekenként havi 1200 forinttal. Aki nem tudja vállalni, 
annak a szülőnek a gyermeke sem marad ki azokból a programokból, kirándulásokból, udvari 
játékok használatából, amiket az alapítványi bevételből fizetnek. Az eltérés abból adódik, hogy 
vannak olyan programok, amelyeket nem minden évben biztosítanak a gyerekek számára. 
Például a víz világnapja alakalmából teljes óvoda létszámmal, illetve néhány szülővel dunai 
hajózáson vettek részt korábban, de ebben az évben ez a program nem valósult meg. 

Baloghné Stadler Irén: Elmondja, hogy nagyon szűkszavúan érintette a beszámoló azokat a 
területeket, amelyekkel foglalkoztak a pedagógia terén. A mozgásfejlesztő műhely működéséről, 
valamint továbbfejlesztése lehetőségeiről kér rövid tájékoztatást. 

Cseh Sándorné: Néhány évvel ez előtt a Kőbányai Hárslevelű Óvodával, valamint a Kőbányai 
Kékvirág Óvodával tehetséggondozó pályázaton vettek részt, amely során beindítottak 
tehetségfejlesztő műhelyeket, amelyek kézművesműhelyként funkcionálnak Időközben a 
kollégák közül többen továbbképzéseken vettek részt. Az egyik kolléganő például a mozgás 
területén szerzett széleskörű ismereteket, amelyet hasznosítanak a mozgásműhely életében. 
Beszámol arról, hogy nagyon sok területet próbáltak átdolgozni és fejleszteni a pedagógia 
programmal kapcsolatban. Többek között a gyerekek egészséges életmódja és ennek fejlesztése 
érdekében kidolgoztak egy egységes szokásszabályrendet, amely a főtevékenységeket azonos 
időpontra tervezi be. A pedagógiai program fejlesztése érdekében kidolgozták az anyanyelvi 
mérőrendszert, mivel a régi képek közül már néhánnyal nem találkoznak a mai gyermekek, ezek 
helyett újakat választottak. Elsődleges szempont a személyes példamutatás volt, valamint az, 
hogy megpróbálják a gyerekeket olyan helyzetekbe hozni, ahol minél többet kell beszélni annak 
érdekében, hogy jobban ki tudják fejezni magukat. Ezenfelül a finommotorikus fejlesztéssel 
foglalkoztak, mivel azt tapasztalták, hogy a gyerekek nagyon jól tudnak színezni, de ha saját 
maguktól kell valamit alkotni, akkor segítségre van szükségük. Foglalkoztak még a 
dokumentumrendszer kiegészítésével, amely magába foglalja a csoportnapló vezetésének a 
kiegészítést, valamint a gyerekek mérésével kapcsolatos személyanyag átdolgozását is. 

Gál Judit: A beszámolóban olvasható, hogy a személyi feltételek biztosítása különböző 
nehézségekbe ütközött, mivel Kőbányát a pályakezdők nem találják vonzónak. Érdeklődik, hogy 
miért gondolja ezt így Intézményvezető asszony? 

Cseh Sándorné: A fenntartónak több alkalommal is jelezte, hogy nem jönnek a kollégák a 
pályázatokra, nem jelentkezik senki, kérte próbáljanak valamit bevezetni, hogy vonzónak 
találják Kőbányát a pályakezdők. Volt olyan eset, hogy valaki beadta a pályázatát, majd amikor 
visszahívták kiderült, hogy olyan kerületbe ment dolgozni az illető, ahol több juttatást kapott. 
Nyilván egy fiatal pályakezdőnek fontos szempont az, hogy hogyan tud a fizetéséből megélni. 
Ú gy érzi, hogy a fiatalok sokkal kvalifikáltabb munkahelyet tudnak választani maguknak a 
főiskolai végzettségük mellett. Hiányolja, hogy nincs utánpótlás a szakmában. 

Gál Judit: Szerencsére olyan beszámolót is olvasott, hogy egy-egy pályázati kiírás után gyorsan 
találtak az adott intézménybe új munkaerőt a megüresedett álláshelyre. Ú gy gondolja, hogy az 
Önkormányzat rengeteg támogatást biztosít az intézményeknek annak érdekében, hogy az 
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Óvodák jól tudjanak működni. Valóban nagyon nehéz új munkaerőt találni, de reméli, hogy nem 
a kőbányaiság az, ami dominál ebben a problémában. 

3. Herczeg Istvánné óvodavezető négyéves beszámolója 

Elnök: Kéri Herczeg Istvánnét, egészítse ki beszámolóját. 

Herczeg Istvánné: Úgy véli, hogy részletes beszámolót készített, ezért nem kívánja azt 
kiegészíteni, de a kérdésekre szívesen válaszol. 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál a beszámolóhoz, amely tükrözi azt az eredményes munkát, 
amelyet az elmúlt négy évben folytattak. Érdeklődik, hogy milyen a kapcsolat a korai 
fejlesztőközponttal, kellett-e már segítséget kémi tőlük sajátos nevelési igényű gyerek 
fejlesztése kapcsán, és ha igen, akkor ennek milyen hozadéka volt? Továbbá kérdezi, hogy az 
óvoda-iskola munkaközösség hogyan és mióta működik, miért jött létre? 

Herczeg Istvánné: Fontosnak tartja az intézmények közti gördülékeny átmenetet Úgy 
gondolja, hogy az iskolával és a bölcsődével is jó kapcsolatot sikerült kialakítani, amely 
megkönnyíti a munkát. Az iskolával közösen a korábbi Intézményvezető asszony létrehozta az 
óvoda-iskola munkaközösséget, mely éves munkaterv alapján működik. A nagycsoportosoknak 
több program is segíti az iskolával való ismerkedést, amellyel megkönnyítik az iskolába való 
átmenet nehézségeit. Ezt a munkaközösséget azért hozták létre, mert nagyon sok gyerek 
elvándorolt, és nem a Keresztury Dezső Általános Iskolába ment tanulni. Ma már nagyon jól 
működik ez a munkaközösség, amelynek köszönhetőerr a gyerekek 90%-a a Keresztury Dezső 
Általános Iskolában folytatja tanulmányait. A maradék l O% speciális intézménybe, vagy a 
zuglói iskolába megy tanulni. Beszámol arról, hogy a gyerekek nagy része a Kőbányai 
Fecskefészek Bölcsődéből megy át hozzájuk. A bölcsődei kollégáival átbeszélik a gyerekek 
fejlesztésével kapcsolatos tudnivalókat, támaszkodva a Bölcsőde gyógypedagógusainak szakmai 
tapasztalatát, ezért jó kapcsolat alakult ki közöttük Jelenleg az Óvodában van két autista 
gyermek is, akik közül az egyik fejlesztése nagyon nehéz. Az ő esetében folyamatosan igénybe 
veszik a bölcsődei gyógypedagógus segítségét, szinte napi kapcsolat van közöttük 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy az úszóprogrammal kapcsolatban miért nyilvánították ki aszülők a 
nemtetszésüket? 

Herczeg Istvánné: A 2013/2014-es és a 2014/2015-ös nevelési évben a Kőér utcai Spartacus 
uszodába járt 2 csoport is ingyen úszni a "Minden gyermek tanuljon meg úszni" program 
keretében. Sajnos még az ingyenesség motiváló ereje sem volt elég ahhoz, hogy az uszodai 
foglalkozásokon résztvevők száma ne csökkenjen ebben az uszodában. A hónapvégi nyílt 
órákon a szülők betekintést nyerhettek az uszodai életbe és többen nemtetszésüket nyilvánították 
ki. Ú gy gondolták, hogy ebben az uszodában sem a tárgyi feltételek, sem a személyi feltételek 
nem felelnek meg az ő igényeiknek 

4. Szigetiné Mezei Gabriella óvodavezető négyéves beszámolója 

Elnök: Kéri Szigetiné Mezei Gabriellát, egészítse ki beszámolóját. 

Szigetiné Mezei Gabriella: Az elmúlt négy évben óriási változások voltak, hiszen 2012-ben a 
Képviselő-testület megalapította önálló intézményként a Kőbányai Gyermekek Háza Óvodát, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény számos változást indított el és eredményezett a 
közoktatás és köznevelés rendszerében. Tíz év után újra önálló intézmény lettek, ezért az elmúlt 
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négy év a teljes megújulás időszaka volt. Módosították a pedagógiai programjukat, sok személyi 
változás történt, és az elmúlt szombaton ünnepelték az Óvoda 120. gyereknapi születésnapját. 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál az elkészített anyaghoz. Érdeklődik, hogy a pedagógia 
program átdolgozása kinek jutott az eszébe és hogyan dolgozták át? Továbbá kérdezi, hogy a 
szülői kapcsolattartás milyen más formában valósul meg? 

Szigetiné Mezei Gabriella: A változásokat fontosnak tartja. GYES után, amikor visszaérkezett 
a mindennapi munkába, a következő megállapítást tette: a Montessori pedagógiai program nem 
úgy működik, ahogy a nevelési programban meghatározásra került. Előtérbe került a kollégáknál 
a kompetencia alapú nevelés, a projekt módszer. A 2011/2012. nevelési évben a nevelőtestület 5 
tagjával részt vettek a pedagógiai szolgáltató központ előadássorozatán, amely a meséről szólt. 
Az előadássorozat hatására, valamint a nevelőtestületi beszélgetések, felvetések alapján úgy 
döntött a közösség, hogy a helyi pedagógiai programot megváltoztatja és a kiemeit szerepet kap 
benne a mese és a játék, az érzelmi intelligencia fejlesztése. A mese sokoldalú fejlesztő 
hatásának érdekében minden évben kiválasztják az év népmeséjét és feldolgozzák többféle 
módszerrel a gyerekekkel, valamint a felnőttekkel, valamint megünnepelik a Magyar Népmese 
Napját. Hangsúlyozza, hogy fantasztikus eredményeket érnek el a mese fejlesztő erejével, ezért 
a jövőben szeretnék ezt továbbra is fejleszteni. 

Varga István: Érdeklődik, hogy ki részesült Brunszvik Teréz-díjban? 

Szigetiné Mezei Gabriella: Németh Marcella részesült Brunszvik Teréz-díjban. Szülői 
közösség kezdeményezésére, valamint az ő óvodavezetői szakmai támogatásával került 
felterjesztésre az oktatási miniszter által adományozott szakmai elismerésre. 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy mit jelent az anyás befogadás? 

Szigetiné Mezei Gabriella: Elmondja, hogy ez az óvodába való beszoktatás új elnevezése. 

5. Forintos Ilona óvodavezető négyéves beszámolója 

Elnök: Kéri Forintos Ilonát, egészítse ki beszámolóját. 

Forintos Ilona: Köszöni szépen a Bizottságnak, hogy a minősítés szünetében sort kerítettek a 
meghallgatására. Nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, de a kérdésekre szívesen válaszol. 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál a beszámolóhoz, véleménye szerint komoly eredményeket 
értek el az óvoda életében. Érdeklődik, hogy a szülői kapcsolattartás közül melyek a 
legeredményeseb bek? 

Forintos Ilona: Az óvoda életében nagyon fontos szerepe van a kapcsolattartásnak. Az óvoda 
helyi nevelési programja megfogalmazza minden tevékenységi területen a szülők bevonásának 
lehetőségeit, építve együttműködésükre. Fontosnak tartják, hogy a szülők a nyílt napokon 
tapasztalatok által legyenek tájékozottak a csoportban folyó szakmai munkával és gyermekük 
képességeivel kapcsolatosan. A szülőkkel való közös programokon céljuk a szülők és 
gyermekek kapcsolatának mélyítése, a közösség alakítása, egymás szakásainak értékrendjének 
megismerése, a szemlélet formálás és ötletek nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére. Ú gy 
gondolja, hogy a legfontosabb a személyes kapcsolattartás, amely a szülői értekezleteken, 
valamint a fogadóórákon valósul meg. Beszámol arról, hogy programjukban hangsúlyozottan 
szerepel a kiemeit figyelmet igénylő gyermekek nevelése. Úgy érzi, hogy ezeknek a 

12 



gyerekeknek a szülei még több tájékoztatást igényelnek, ezért minden gyerekről saját fejlesztési 
tervet készítenek, amellyel tájékoztatják a szülőket a gyermekül fejlődéséről. 

Gál Judit: 2014 óta a Mosolygó Óvoda címet viseli az intézmény. Érdeklődik, hogy ez a Bagdi 
Emőke-féle program-e? 

Forintos Ilona: A Mosolygó Óvoda program a pozitív gondolkodást helyezi előtérbe, így 
elősegítve a derűs, kiegyensúlyozott légkört. A program egyik sajátossága, hogy különböző 
pozitív gondolatokkal ellátott kártyák fogadják a szülőket is, ami pozitív gondolattal indítja a 
napot. Az értekezleteken szintén mosolygós kártyák várják a résztvevőket, amely pozitív 
lendületet ad az értekezletnek. A jövőben meg szeretné valósítani azt a célját, hogy az Óvodában 
létesüljön ez üzenőfal, amelyre a szülők is kitűzhetnek egy üzenetet, ami az ő napjukat 
fellendítette, pozitívvá tette. 

6. Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető négyéves beszámolója 

Elnök: Kéri Kemerléné Suri Ildikót, egészítse ki beszámolóját. 

Kemerléné Suri Ildikó: Beszámol arról, hogy a múlt héten két gyakornok kolléga sikeres 
minősítést kapott, valamint arról, hogy a Kőbányai Kiskakas Óvodáért Alapítvány módosítását 
sikerült beadni, amelyet a Törvényszék elfogadott, így az Alapítvány tovább működhet. 

Baloghné Stadler Irén: Jó volt olvasni az értékelést, mivel megvalósítható célokat tűztek ki 
maguk elé. Érdeklődik, hogy a tehetségfejesztő műhely elindítását mi indokolta és hogyan 
történt ezek vezetőinek a kiválasztása? Továbbá kérdezi, hogy milyen számban vannak jelen az 
Intézményben a kiemeit figyelmet igénylő gyerekek, vegyes csoportban hogyan fejleszthetők, 
hogyan történik a fejlesztés dokumentálása, valamint milyen a kapcsolat a külső 
szakemberekkel? 

Kemerléné Suri Ildikó: A nemzeti köznevelésről szóló törvény kötelezővé tette számukra a 
tehetségfejlesztő műhelyek létrehozását, ezért óvodai tehetséggondozó programjukat 2012-ben 
vezették be. Tehetséggondozó munkájuk során a hangsúly elsősorban a tehetség felismerésén, 
kibontakoztatásán, a későbbi tehetséggondozás megalapozásán van. Kiemelten fontosnak tartják 
a tehetségígéretek elkallódásának megelőzését, az alulteljesítő gyermekekben rejlő kiemelkedő 
képességek felismerését. A kreatív gyermekekre jellemző személyiségjegyek felismerése a 
tehetségazonosítás alapja. Az Óvodában az óvodapedagógusokat a tehetség felismerésében és 
azonosításában a tehetségprotokoll szennti tulajdonságlista alkalmazása segíti. A 
tehetséggondozó helyiség a tomaszoba mosdójából leválasztással került kialakításra. A 
tehetséggondozó műhelyek vezetésére az adott területen kiemelkedő felkészültséggel 
rendelkező, elhivatott óvodapedagógusokat kérték fel. Az elmúlt évben már két fiatalabb kolléga 
is bekapcsolódott a munkába, nekik a tapasztalt kollégák sok szakmai segítséget nyújtanak 
Nagyon fontosnak tartja a tehetséggondozás során a fejlődés mérését is, ezért az éves 
műhelydokumentációban nyomon követhető a gyermekek képességfejlődése. Az elmúlt négy év 
tapasztalatai alapján, valamint a szülőktől, iskolából kapott visszajelzések alapján 
megállapítható, hogy tehetséggondozó tevékenység eredményes, a gyermekek fejlődése jól 
látható. További tervei között szerepel az agyagozással való megismerkedés, valamint egy 
sószaba kialakítása. Több árajánlatot is bekért, de a költségvetés a sószaba kialakítását teljes 
mértékben nem tudja biztosítani, ezért alapítványi finanszírozással szeretné ezt a célt 
megvalósítani. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Béres Péterné: Ha van kérdés, akkor ő is szívesen válaszol rájuk. 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál a pályázatokon való aktivitáshoz. A beszámolóban olvasható, 
hogy az intézményekkel való kapcsolattartás terén való lehetőség arra, hogy más óvodák is 
bekapcsolódjanak a programjaikba. Érdeklődik, hogy milyen módon, milyen gyakran, hogyan 
működik ez a program? 

Béres Péterné: A tehetséggondozás intézményükben már 2000 óta folyamatosan működik. Az 
alkalmazott módszerek hozzájárulnak a nevelés és oktatás fejlődéséhez. Az Óvodában az 
agyagozás-korongozás, a logikai készségfejlesztő műhely működik. Tartják a kapcsolatot a 
kerületben működő óvodákkal, ezért ezekből az óvodákból járnak át hozzájuk olyan gyerekek, 
akik szeretnék megtanulni ezt a technikát. Elmondja, hogy nemcsak a kerületi óvodákkal, hanem 
mint szaktanácsadó, más óvodákkal is tartják a kapcsolatot. Ennek köszönhetően Ócsáról is 
érkeznek gyerekek az intézménybe egy-egy rendezvényre. Hosszútávú tervei között szerepel a 
kapcsolatrendszer szélesítése. 

Baloghné Stadler Irén: Érdeklődik, hogy a pedagógusok továbbképzésen nem gondolkoznak-e 
ezen a területen? 

Béres Péterné: Az óvodán belül belső képzés során folyik a pedagógusok képzése. Egyenlőre a 
cél az, hogy a gyerekek körében népszerűsítsék ezt a foglalkozást. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy van-e olyan összehasonlítási alapjuk, hogy a környező 
óvodákhoz képes milyenjuttatásokat ad az Önkormányzat a kerületben dolgozóknak? 

Radványi Gábor: Ilyen vizsgálat nem áll a rendelkezésre tudomása szerint. A felvetést annak 
idején megvizsgálták Annak érdekében, hogy a pályakezdő munkaerőt Kőbányán tudják tartani 
béremelésrelenne szükség, de ez bérfeszültséghez vezetne. Nem tudja, hogy más kerületekben 
milyenjuttatásokat kapnak az óvodákban dolgozók. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
"Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolójáról" 
szóló 265. számú előterjesztés 1-6. mellékletében lévő határozattervezetek elfogadásáról. 

173/2016. (V. 24.) HB határozat 
a Kőbányai Csodapók Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Cseh Sándorné óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 

174/2016. (V. 24.) HB határozat 
a Kőbányai Gépmadár Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Herczeg Istvánné óvodavezető négyéves beszámolóját 
elfogadja. 

175/2016. (V. 24.) HB határozat 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Szigetiné Mezei Gabriella óvodavezető négyéves beszámolóját 
elfogadja. 
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176/2016. (V. 24.) HB határozat 
a Kőbányai Kékvirág Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Béres Péterné óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 

177/2016. (V. 24.) HB határozat 
a Kőbányai Kiskakas Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető négyéves beszámolóját 
elfogadja. 

178/2016. (V. 24.) HB határozat 
a Kőbányai Mászóka Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Forintos Ilona óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 

13. napirendi pont: 
A kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásárakiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai 
sportegyesületek 2016. január l-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban szervezett 
sportcélú programjainak támogatására 3 OOO OOO Ft összegű pályázatot írt ki. A pályázati 
felhívásra 15 db pályázat érkezett, mindegyik érvényes. A pályázati felhívás szerint az 
egyesületeknek nyújtható támogatási összeg legfeljebb 250 OOO Ft. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 260. számú előterjesztés elfogadásáról. 

179/2016. (V. 24.) HB határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2016. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a kőbányai sportegyesületek 2016. évi 
sportcélú támogatásárakiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 
2. A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2016. évi támogatásárakiírt pályázat alapján az l. 
mellékletben meghatározott sportegyesületeknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora terhére összesen 3 OOO eFt összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletében szereplő sportegyesületek listája mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 
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Bányai Tibor Péter elhagyta az üléstermet 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

14. napirendi pont: 
Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat a kőbányán működő egyházak 2016. 
január l-jétől2016. december 31-éig terjedő időszakban szervezett szociális, karitatív, kulturális, 
oktatási, hagyományőrző és egyéb közösségi programjainak támogatására l 500 OOO Ft összegű 
pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra 14 db pályázat érkezett, mindegyik érvényes. Kéri, akinek 
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 257. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

180/2016. (V. 24.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a Kőbányán működő egyházak 2016. évi 
támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázat keretében 
az l. mellékletben meghatározott Kőbányán működő egyházaknak nyújt támogatást a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora terhére összesen l 500 e Ft összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletében szereplő Kőbányán működő egyházak listája mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék érdekképviseleti fórumába történő delegálás 

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 a 258. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

18112016. (V. 24.) HB határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék érdekképviseleti fórumába történő delegálásról 
(8 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Apraja Falva Bölcsőde 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gyermeksziget 
Bölcsőde (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) érdekképviseleti fórumába dr. Mátrai Gábor 
Imrét delegálja. 
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2. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szivárvány Bölcsőde (ll 06 Budapest, Maglódi 
út 29.) érdekképviseleti fórumába Weeber Tibort delegálja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

16. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában 

gondozott személy térítési díjának méltányosságból történő elengedése 
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 a 256. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

182/2016. (V. 24.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában 
gondozott személy térítési díjának méltányosságból történő elengedéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Tóth Klaudia (sz.: Budapest, 1999. szeptember 15. an.: 
Macsinga Melinda) után a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti 
Otthonában fizetendő havi 16 268 Ft személyi térítési díjat - az ellátás teljes időtartamára -
méltányosságból elengedi. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

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

17. napirendi pont: 
Az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 275. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

183/2016. (V. 24.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Bognár István részére az ortopéd cipő megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely az ortopéd cipő vételárának 90%-a, legfeljebb 18 290 Ft. 
2. A Bizottság Asztalos Sándorné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, 99 440 Ft. 
3. A Bizottság Magyari András Péter részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 9000 Ft. 
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4. A Bizottság Juhász Krisztina részére a gyermeke, Bánkuti Regina szemüvegvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 12 600 Ft. 
5. A Bizottság Balázs Károlyné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 183 580 Ft. 
6. A Bizottság Molnárné Szabó Rozália részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 70 200 Ft. 
7. A Bizottság Bódi György Józsefrészére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 7200 Ft. 
8. A Bizottság Simonné Szabó Katalin részére szemüveglencse megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 91 980 Ft. 
9. A Bizottság Vörös Erika Mária részére a megvásárolt szemüveglencséhez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 24 570 Ft. 
10. A Bizottság Vörös Erika Mária részére a megvásárolt szemüveglencséhez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 19 800 Ft. 
ll. A Bizottság Perina Péter Jánosné részére a megvásárolt olvasó és távollátó 
szemüveglencséhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, 48 960 Ft. 
12. A Bizottság Urai Béláné részére sérvkötő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
sérvkötő vételárának 90%-a, legfeljebb 5280 Ft. 
13. A Bizottság Darázs Ferenc Józsefné részére a megvásárolt olvasó és távollátó 
szemüveglencséhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, 14 400 Ft. 
14. A Bizottság Szabó Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 149 505 Ft. 
15. A Bizottság Végvári Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 65 150 Ft. 
16. A Bizottság Nagy Zoltánné részére a gyermeke, Nagy Kitti megvásárolt fogszabályzó 
készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék vételárának 90%-a, 36 575 Ft. 
17. A Bizottság Mede Ferencné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 181 420 Ft. 
18. A Bizottság Horváth Sándorné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely 
a fogpótlás árának 90%-a, 280 800 Ft. 
19. A Bizottság Gombos Mónika részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 160 020 Ft. 
20. A Bizottság Móricz Sándorné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 38 880 Ft. 
21. A Bizottság Péter Józsefrészére traumás fűző megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
traumás fűző árának 90%-a, legfeljebb 26 290 Ft. 
22. A Bizottság Abai János részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 360 450 Ft. 
23. A Bizottság Máthé Györgyné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, 80 990 Ft. 
24. A Bizottság Szücs Józsefné részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
az ortopéd cipő árának 90%-a, legfeljebb 18 290 Ft. 
25. A Bizottság Szabó Gyula Lászlóné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 90%-a, 591 300 Ft. 
26. A Bizottság Halász Dezső részére a 12 hónapra vonatkozó katéter szett megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a katéter szett vételárának 90%-a, legfeljebb 267 460 Ft. 
27. A Bizottság Nagy László részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 135 170Ft, amelyet az Önkormányzat átutalással 
fizet meg a forgalmazó részére. 
28. A Bizottság Geleta Miklósné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 8100 Ft. 
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29. A Bizottság Dobos Jánosné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 137 500 Ft. 
30. A Bizottság Barati Katalin részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, amely 
az ortopéd cipő árának 90%-a, 14 175 Ft. 
31. A Bizottság Fülöp Péter részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 134 415 Ft. 
32. A Bizottság Nagy Andomé részére a megvásárolt sápipához támogatást biztosít, amely a 
sópipa árának 90%-a, 531 O Ft. 
33. A Bizottság Vándor András részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 78 480 Ft. 
34. A Bizottság Németh Ferenc részére a megvásárolt gerincfűzőhöz támogatást biztosít, amely 
a gerincfűző árának 90%-a, 3 855 Ft. 
35. A Bizottság Szalai Attila Józsefné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 63 OOO Ft. 
36. A Bizottság Lépő Perenené részére protézistartó melltartó, szilikon emlőprotézis 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a protézistartó melltartó és a szilikon emlőprotézis 
árának 90%-a, legfeljebb 9465 Ft. 
3 7. A Bizottság Paszternák Béla Mihályné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 90%-a, 87 925 Ft. 
38. A Bizottság Lugosi Mihályné részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő árának 90%-a, 10 350 Ft. 
39. A Bizottság Tapodi Attila Rezsőné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 153 935 Ft. 
40. A Bizottság Kálmán Judit részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 157 500 Ft, amelyet az Önkormányzat átutalással fizet meg a 
forgalmazó részére. 
41. A Bizottság Rechnitzer Viktor részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb l 05 840 Ft. 
42. A Bizottság Szilágyi Erzsébet részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 167 400 Ft. 
43. A Bizottság Szücs Józsefné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, 36 630 Ft. 
44. A Bizottság megállapítja, hogy a 

a) Havas Ildikó, 
b) Szabóné Szolyka Erzsébet, valamint 
c) Takács Istvánné 

által benyújtott kérelem nem felel meg a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem nyújtott be 
névre szóló ÁF Á-s számlát, ezért ezen pályázatok érvénytelenek 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 280. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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184/2016. (V. 24.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Németh Tamás részére ápolási támogatást állapít meg 2016. 
június l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Móricz Sándorné részére ápolási támogatást állapít meg 2016. június l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
3. A Bizottság Tóth Anna részére ápolási támogatást állapít meg 2016. június l-jétől 12 hónapos 
időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Kiss Tibor részére ápolási támogatást állapít meg 2016. június l-jétőll2 hónapos 
időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

19. napirendi pont: 
Önkormányzati lakás igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Az ll Ol Budapest, Pongrácz út. 9. VII ép. 3/252. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

185/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Pongrácz út 9. VII. ép. 3/252. 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 1101 Budapest, 
Pongrácz út 9. VII. ép. 3/252. szám alatti egy+fél szoba, 33 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Smajda Andrásné sz.: Zsigár Inez számára határozott időre, 2016. november 
30. napjáig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az általa lakott lakás 
rendeltetésszerű használatát igazolja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 02 Budapest, Liget u. 26. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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186/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 26. 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 20. §(l) bekezdése alapján az 1102 Budapest Liget u. 
26. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást Kállai Szilvia 
számára 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, 
öt évre szociális alapon bérbe adj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 04 Budapest, Mádi u. 120. 212. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

187/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Mádi u. 120. 2/2. 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 1104 Budapest, Mádi u. 
120. 2/2. szám alatti egy szoba, 40 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
MackIstván Oszkárné sz.: Horváth Eszter számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az ll 02 Budapest, Ónodi u. l. fszt. 13. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

188/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Ónodi u. l. fszt. 13. 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, Ónodi u. 
l. fszt. 13. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Vizdák Szilvia számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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5. Az ll03 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 21. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

189/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 21. 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 1103 Budapest, Alkér u. 
19. fszt. 21. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Jónás Albert és Molnár Péterné sz.: Mravik Valéria számára határozott időre, 2018. május 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 02 Budapest, Állomás u. ll. 9/42. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

190/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. ll. 9/42. 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. ll. 9/42. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szabó Mihályné sz.: Balogh Lídia számára határozott időre, 2018. május 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. 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 a 270. számú 
előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

19112016. (V. 24.) 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 a jelenlegi állapotában 
Juhász Mihály számára határozott időre, 2018. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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8. Az ll 02 Budapest. Bánya u. l O. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

192/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 10. fszt. 8. 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, Bánya u. 
l O. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Szalagyi Györgyné sz.: Nyerlicz Mária számára határozott időre, 2018. május 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az ll 02 Budapest. Állomás u. 20. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

193/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 20. fszt. l. 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. 20. fszt. l. szám alatti egy szoba, 23 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Csiki Lajosné sz.: Varga Ilona számára határozott időre, 2018. május 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. Az 1101 Budapest, Csilla u. 10. 11462. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

194/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 10. 11462. 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 Balogh Erikának az 1101 
Budapest, Csilla u. l O. 1/462. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, félkomfortos lakás 
bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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ll. Az ll Ol Budapest, Csilla u. 10. 11462. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

195/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/A fe. 78. 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 1101 Budapest, Hős u. 
15/ A fe. 78. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Glonczi Zsuzsanna számára határozott időre, 2016. november 30. napjáig szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy előre fizető villanyórát szereltet fel a bérleményben. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Weeber Tibor: Az Önkormányzatot sok támadás érte, ezért elmondja, hogy ennél a határozatnál 
is jól látszik, hogy a Hős utcai albérlőkre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint másokra. 

Gál Judit: Az elmúlt évben hozott döntéseket visszanézte, és csak egyetlen esetben döntött úgy a 
Bizottság, hogy megszünteti a lakóval a lakásbérleti szerződést. 

12. Az ll 03 Budapest, Gergely u. 33. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

196/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 33. fszt. l. 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, Gergely 
u. 33. fszt. l. szám alatti kettő szoba, 63m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Fekete Gábor Imre számára határozott időre, 2017. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll 03 Budapest, Gyömrői út. 29/B fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 13. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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197/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 29/B fszt. 5. 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 1103 Budapest, Gyömrői 
út 29/B fszt. 5. szám alatti egy szoba, 25m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Pauer István számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 46. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 14. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

198/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 46. 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, 
Kőér u. 46. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Tóthné Matyi Erzsébet sz.: Matyi Erzsébet számára határozott időtartamra, 2017. 
május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. Az ll 05 Budapest, Kápolna u. 23. 5120. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 15. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

199/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Kápolna u. 23. 5/20. 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 1105 Budapest, 
Kápolna u. 23. 5/20. szám alatti egy+fél szoba, 45 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Démeth Ferencné sz.: Leskó Katalin Ágnes számára határozott időre, 
2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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16. Az ll 08 Budapest, Korányi Frigyes erdősor J. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 16. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

200/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 7. 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, 
Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 7. szám alatti kettő szoba, 43 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Zsíros Brigitta számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. Az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1117. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 17. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

20112016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1117. 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, 
Kolozsvári u. 29-31. 1117. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Szabó Erika Zsuzsanna és Szabó László Ferenc számára határozott időre, 
2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. Az ll 06 Budapest, Jászberényi út 13/B. l /91 A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 18. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

202/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Jászberényi út 13/B 119/A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Jászberényi út 13/B 1/9/A szám alatti, kettő szoba, 60 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Sőre Imre számára határozott időre, 2018. május 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. 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 a 270. számú 
előterjesztés 19. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

203/2016. (V. 24.) 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, 2017. május 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 17. 316. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú 
előterjesztés 20. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

204/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 17. 3/6. 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 Garda Tímeának és Jónás 
Róbertnek az 1107 Budapest, Bihari u. 17. 3/6. szám alatti egy szoba, 41 m2 alapterületű, 
komfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. 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. 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: A jövőre nézve kéri, hogy az előterjesztésben mindenhol szerepeljenek 
jövedelmi viszonyok. 
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Dr. Czagányi Cecília: Tájékoztatásul elmondja, hogy csak azokban az esetekben nem szerepel 
jövedelmi adat, ahol az ügyfél más kerületbe, vagy vidékre költözik. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 281. 
szám ú előterjesztés 1-3. mellékletében foglalt határozattervezetek elfogadásáról. 

205/2016. (V. 24.) HB határozat 
Lakatos Attila, Beri Gáborné, valamint Kovács Andrea és Benkő Zoltán lakáscsere iránti 
kérelméről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak alapján hozzájárul Lakatos Attila a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat tulajdonában álló, ll04 Budapest, Bodza u. 34. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 32 
m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának, Beri Gáborné 
sz.: Vajda Irén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/24. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű 

összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti jogának, valamint Kovács Andrea és Benkő Zoltán 
6333 Dunaszentbenedek, Kölcsey u. 4. (hrsz.: 656) szám alatt található kivett lakóház és udvar 
megnevezésű ingatlaura vonatkozó tulajdonjogának cseréjéhez. 
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 04 Budapest, 
Bodza u. 34. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást Beri Gáborné 
sz.: Vajda Irén számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll02 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. 1124. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Kovács Andrea és Benkő Zoltán számára határozott időre, 2018. március 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

206/2016. (V. 24.) HB határozat 

2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Cseke László és Tóth Roland lakáscsere iránti kérelméről 
(10 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 alapján hozzájárul Cseke László a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 40. 416. szám alatti 
egy+fél szoba, 47 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti 
jogának és Tóth Roland 3849 Forró, Nyárfa u. 36. (hrsz.: 401) szám alatt található kivett lakóház 
és udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának cseréjéhez. 
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 02 Budapest, 
Kőrösi Csoma S. út 40. 416. szám alatti egy+fél szoba, 47m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Tóth Roland számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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207/2016. (V. 24.) HB határozat 
Balogh Sándorné és Bán Judit Erzsébet lakáscsere iránti kérelméről 
(10 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 alapján hozzájárul Balogh Sándorné sz.: Tobai Margit a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 12. szám alatti egy 
szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és Bán 
Judit Erzsébet 6421 Kisszállás, Kossuth u. 8. (hrsz.: 142) szám alatt található kivett lakóház és 
udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1103 Budapest, 
Kőér u. 48. fszt. 12. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Bán Judit Erzsébet számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

jogviszony létesítése iránti kérelmek 
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 a 282. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

208/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kápolna u. 7. 113. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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 20. § (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Kápolna u. 7. 1/3. szám alatti három szoba, 64 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kállai 
Lászlóné sz.: Verebes Éva számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, illetve ha a helyreállítási kötelezettségének 
eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális 
alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 03 Budapest, Kápolna u. 21. 5/34. szám alatti 
egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az ll 03 Budapest, Kápolna 
u. 21. 5/34. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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22. napirendi pont: 
A lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 
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 a 283. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

209/2016. (V. 24.) HB határozat 
a lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 

(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 32. §-a alapján hozzájárul az 1103 Budapest, 
Alkér utca 31/a-b B épület félemelet 6. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának - a Gazdasági és 
a Pénzügyi Bizottság határozatában foglalt pénzbeli térítés mellett - közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez azzal, hogy a bérlő a megállapodás aláírását követő 30 napon belül a 
lakást kiürített, jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére birtokba adja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. július 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 23-26. számú napirendi pontokat. 

23. napirendi pont: 
Batthyány-Strattmann László-díjra történő felterjesztés 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Batthyány
Strattmann László-díjra történő felterjesztésről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
Az Idősekért-díj adományozására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az "Idősekért-díj 
adományozására vonatkozó javaslatról" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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26. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 255. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Szociális tárgyú fellebbezések 
elbírálásáról "szóló 255. számú előterjesztést támogatja [213/2016. (V. 24.)]. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

( ~ 

Dr. Sza ó Kriszti 'n 
jegyző 

•, 1. .•. ,~''l 
~ 

l 
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A zárt ülésről készült jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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