
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 

4LJ'-. számú előterjesztés 

a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő bizottsági 
határozatokról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Humánszolgáltatási Bizottság döntéseinek folyamatos nyomon követése érdekében a 
határozatok felülvizsgálatáról elkészült a szakfelelősök jelentése. A Bizottság átruházott 
hatáskörben meghozott határozatainak végrehajtásáról szóló féléves tájékoztató 
tudomásulvételét kérem a Tisztelt Bizottságtól. 

Az előterjesztés l. melléklete a Humánszolgáltatási Bizottság végrehajtott és további 
intézkedést nem igénylő döntéseit, a 2. melléklete azokat bizottsági határozatokat tartalmazza, 
amelyek végrehajtása még folyamatban van. 

Budapest, 2016. augusztus" tq'~ 



l. melléklet az előterjesztéshez 

I. 

A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG VÉGREHAJTOTT HATÁROZATAI 

19112015. (V. 19.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 17. 7/44. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Gyakorló u. 17. 7/44. szám alatti egy+fél szoba, 35m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Mészáros Anita és Csutai István számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre 
a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015.június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. június 15-én megkötöttük a szerződést, 
a birtokbaadás 2015. június 18-án volt. A bérlők a helyreállítási 
kötelezettségüknek eleget tettek, a műszaki átadás 2016. február 29-én 
megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. március 4-én megkötöttük. 

192/2015. (V. 19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Ihász u. 30. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az ll 03 
Budapest, Ihász u. 30. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 44 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Pozsár Andrea Tímea számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2015. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015.június 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. július 2-án megkötöttük a szerződést, a 
birtokbaadás 2015. július 6-án volt. A helyreállítási kötelezettség határideje 
önkormányzati engedéllyel2016. január 31-ére módosult. A műszaki átadás 
2016. április 20-án megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. május 4-
én megkötöttük. 
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228/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 49/C 11346. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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 1101 
Budapest, Salgótarjáni út 49/C 11346. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos 
lakást Herczeg László Tibor és Jakubász Adrienn Éva számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. július 28-án megkötöttük a szerződést, 
a birtokbaadás 2015. július 30-án volt. A helyreállítási kötelezettség 
határideje önkormányzati engedéllyel 2016. április 30-ára módosult. A 
műszaki átadás 2016. április 30-án kivitelező hiányában meghiúsult, 2016. 
május 9-én azonban az átvétel megtörtént. A határozott idejű szerződést 
2016. május 23-án megkötöttük. 

234/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 8-9. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság hozzájárul az ll 03 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 8. szám 
alatti, egyszobás, komfortos, 27 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 03 Budapest, 
Alkér u. 19. fszt. 9. szám alatti egyszobás, komfortos, 27 m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás összevonásához, azzal a feltétellel, hogy az összevonás valamennyi költsége, valamint 
a szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 8-
9. szám alatti lakást Baross Attila és Csányi Beatrix számára határozott időre, az 
összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2015. december 
31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az összevonásnak 
eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális 
alapon bérbe adja. Baross Attila és Csányi Beatrix a munkálatok idejére a Budapest X., Alkér 
u. 19. fszt. 9. szám alatti lakásra vonatkozó lakbérfizetési kötelezettség alól mentesül. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakásösszevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára 
2015. augusztus 5-én megkötöttük a szerződést, a birtokbaadás 2015. 
augusztus 10-én megtörtént. Az összevonásra biztosított határidő 
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önkormányzati engedéllyel2016. február 29-ra módosult. A műszaki átvétel 
2016. február 15-én meghiúsult, mert az elektromos munkálatokra nem volt 
kivitelezői nyilatkozat. Ezt követően 2016. február 29-én a műszaki átvétel 
megtörtént A határozott idejű szerződést 2016. március 23-án megkötöttük. 

235/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 10-11. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság hozzájárul az ll 03 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. l O. szám 
alatti, egyszobás, komfortos, 30 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 03 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. ll. szám alatti egyszobás, komfortos, 34 m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás összevonásához, azzal a feltétellel, hogy az összevonás valamennyi költsége, valamint 
a szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. 
fszt. l 0-11. szám alatti lakást Toldi Sándorné.: született Kárpáti Me l inda számára határozott 
időre, az összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2015. 
december 31-ig, továbbá ha a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az 
összevonásnak eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két 
évre szociális alapon bérbe adja. Toldi Sándorné a munkálatok idejére az 1103 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. 10. szám alatti lakásra vonatkozó lakbérfizetési kötelezettség alól mentesül. 
Határidő: 2015.július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakásösszevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára 
2015. július 24-én megkötöttük a szerződést, a birtokbaadás 2015. július 28-
án volt. A műszaki átvétel 2016. március 21-én megtörtént. A határozott 
idejű szerződést 2016. április 22-én megkötöttük. 

237/2015. (VI. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 8-9. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottsága hozzájárul az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 9. szám 
alatti, egyszobás, komfortos, 27 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 03 Budapest, 
Kőér u. 48. fszt. 8. szám alatti egyszobás, komfort nélküli, 24m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás összevonásához, azzal a feltétellel, hogy az összevonás valamennyi költsége, valamint 
a szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 8-
9. szám alatti lakást Bóka János Gábor és Ökrös Melinda számára határozott időre, az 
összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2015. december 
31-ig, továbbá ha a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az összevonásnak 
eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális 
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alapon bérbe adja. Bóka János Gábor és Ökrös Melinda a munkálatok idejére az 1103 
Budapest, Kőér u. 48. fszt. 8. szám alatti lakásra vonatkozó lakbérfizetési kötelezettség alól 
mentesül. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakásösszevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára 
2015. augusztus 3-án megkötöttük a szerződést, a birtokbaadás 2015. 
augusztus 6-án volt. Az összevonásra biztosított határidő önkormányzati 
engedéllyel 2016. január 30-ára módosult. A műszaki átvétel 2016. január 
28-án megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. február 8-án 
megkötöttük. 

271/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gépmadár u. 5. 7/44. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Gépmadár u. 5. 7/44. szám alatti egy+félszobás, 36m2 alapterületű, összkomfortos lakást Páli 
Józsefné sz.: Lupcsa Judit és Páli József részére helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, 
a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel2015. október 7-én megkötöttük a szerződést, 
a birtokbaadás 2015. október 8-án volt. A bérlők a helyreállítási 
kötelezettségüknek eleget tettek, a műszaki átadás 2016. február 9-én 
megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. február 24-én megkötöttük. 

272/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/B fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Gyömrői út 88/B fszt. 6. szám alatti egyszobás, 32 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Guba 
Zsigmond részére helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, 
legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a 
helyreállítási kötelezettségének eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. szeptember 25-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. október 8-án volt. A bérlő a helyreállítási 
kötelezettségének határidőben eleget tett, a műszaki átadás 2016. március 
30-án megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. május 30-án 
megkötöttük. 

295/2015 . (IX. 8.) HB határozat 
az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 2/50. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 1107 
Budapest, Bihari u. 8/C 2/50. szám alatti egy szoba, 27m2 alapterületű, komfortos lakást Tar 
Diána számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, 
legfeljebb 2016. március 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött 
módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított 
újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 19-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. október 20-án volt. A bérlő a helyreállítási 
kötelezettségének határidőben eleget tett, a műszaki átadás 2016. március 
31-én megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. április 8-án 
megkötöttük. 

297/2015. (IX. 8.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kápolna u. 9. 4/31. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 1103 
Budapest, Kápolna u. 9. 4/31. szám alatti három szoba, 64 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Kiss Attila és Huczek Krisztina számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre 
a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. március 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 16-án megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. október 20-án volt. A bérlők a 
helyreállítási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a műszaki 
átadás 2016. március 21-én megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. 
március 23-án megkötöttük. 
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298/2015 . (IX. 8.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 7. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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, Körösi Csoma Sándor út 7. fszt. l. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Trella Árpád számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. március 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 14-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. október 15-én volt. A bérlő a helyreállítási 
kötelezettségének határidőben eleget tett, a műszaki átadás 2016. február 8-
án megtörtént A határozott idejű szerződést 2016. február 17-én 
megkötöttük 

299/2015 . (IX. 8.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 7. 10/59. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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, Körösi Csoma Sándor út 7. 10/59. szám alatti három szoba, 64 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Gödönyné Havasi Bernadett számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. március 31-ig, továbbá ha a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget 
tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 19-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. október 22-én volt. A helyreállítási 
kötelezettség határideje önkormányzati engedéllyel 2016. április 30-ára 
módosult. A műszaki átadás 2016. június 9-én megtörtént. A határozott 
idejű szerződést 2016. június 15-én megkötöttük 

300/2015. (IX. 8.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 10/B II. ép. fszt. 23. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 1106 
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Budapest, Maglódi út 10/B Il. ép. fszt. 23. szám alatti egy szoba, 35 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Balog Krisztina számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. március 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 7-én megkötöttük a szerződést, 
a birtokbaadás 2015. október 12-én volt. A helyreállítási kötelezettség 
határideje önkormányzati engedéllyel 2016. június 30-ára módosult. A 
műszaki átadás 2016. június 23-án megtörtént. A határozott idejű 

szerződést 2016. július 6-án megkötöttük. 

30112015 . (IX. 8.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. IV. ép. 1151. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Maglódi út 32-36. IV. ép. 1151. szám alatti egy szoba, 56 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Balázs Lajos számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. március 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 14-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. október 15-én volt. A bérlő a helyreállítási 
kötelezettségének határidőben eleget tett, a műszaki átadás 2016. március 
22-én megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. április l-jén 
megkötöttük 

302/2015 . (IX. 8.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 1103 
Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Osztolykán József és Osztolykánné Szabó Rózsa számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. március 31-ig, továbbá ha a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget 
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tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 28-án megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. október 29-én volt. A bérlők a 
helyreállítási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a műszaki 

átadás 2016. március 24-én megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. 
április 6-án megkötöttük 

303/2015 . (IX. 8.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Újhegyi út 55. II. ép. 1/3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Újhegyi út 55. ll. ép. 1/3. szám alatti kettő szoba, 63 m2 alapterületű, komfortos 
lakást Németh Nóra számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. március 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 19-én megkötöttük a 
szerződést. A birtokbaadás nem történt meg, mert a bérlő a felújítási 
kötelezettséget mégsem vállalta. 

304/2015. (IX. 8.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Üllői út 124/B I.lh. fszt. 52. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 1101 
Budapest, Üllői út 124/B l. lh. fszt. 52. szám alatti egy+fél szoba, 44 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Tóthné Nagy Ildikó Mária és Gönczi István számára helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. március 31-ig, 
továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási 
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, 
két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 28-án megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. október 29-én volt. A bérlők a 
helyreállítási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a műszaki 

átadás 2016. március 24-én megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. 
április 6-án megkötöttük. 

355/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az ll 02 Budapest, Endre u. 7/B 1/5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Kis Krisztián és Kisné Sáfár Ildikó sz.: Sáfár Ildikó 1102 
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. ll. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Endre u. 7/B 1/5. 
szám alatti kettő szoba, 71 m2 alapterületű, komfortos lakást Kis Krisztián és Kisné Sáfár 
Ildikó sz.: Sáfár Ildikó számára a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget 
tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon 
bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 02 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. ll. szám alatti 
egy+félszobás, 42 m2 alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban átadja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. november 9-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. november 12-én volt. A bérlők a 
helyreállítási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a műszaki 

átadás 2016. április ll-én megtörtént A határozott idejű szerződést 2016. 
április 25-én megkötöttük, a Kolozsvári u. 29-32. fszt. ll. szám alatti lakást 
2016. június 28-án a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére átadták. 

356/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az ll02 Budapest, Állomás u. 21. 4/18. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Décsi Erzsébet 1102 Budapest, Hölgy u. 21. fszt. 4. szám alatti 
lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás u. 21 4118. 
szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Décsi Erzsébet sz.: Décsi 
Erzsébet számára a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai 
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V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Hölgy u. 21. fszt. 4. szám alatti egyszobás, 43 
m2 alapterületű, komfortos lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban átadja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. október 21-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás is 2015. október 21-én volt. A bérlő a 
helyreállítási kötelezettségének határidőben eleget tett, a műszaki átadás 
2015. december 3-án megtörtént A határozott idejű szerződést 2016. 
február 17-én megkötöttük, a Hölgy u. 21. fszt. 4. szám alatti lakást 2016. 
április 4-én a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére átadta. 

402/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Halom u. 9. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Eszterhai Istvánné sz.: Cseh Évának az 1103 Budapest, Gyömrői 
út 88/B fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Halom u. 9. fszt. 10. 
szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást Eszterhai Istvánné szül.: Cseh Éva 
számára határozott időre, 2017. november 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy az ll 03 Budapest, Gyömrői út 88/B fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 61 m2 alapterületű, 
komfortos lakást tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. január 18-án megkötöttük, a 
birtokbaadás 2016. január 19-én megtörtént. A bérlő a Gyömrői út 88/B fszt. 
2. szám alatti lakást 2016. február 17-én a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
részére átadta. 

404/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 10. 2/450. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Márton Tímeának az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 2/120. szám 
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alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Csilla u. 10. 
2/450. szám alatti kettő félszoba, 36 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Márton Tímea 
számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, 
legfeljebb hat hónapra, illetve ha a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki 
átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon adja bérbe azzal 
a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 21120. szám alatti egy szoba, 26 m2 

alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 
átadja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. december l-jén megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. december 8-án volt. A bérlő a helyreállítási 
kötelezettségének határidőben eleget tett, a műszaki átadás 2016. május 25-
én megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. június 6-án megkötöttük, 
a Hős u. 15/B 2/120. szám alatti lakást 2016. május 30-án a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére átadta. 

405/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Juhász Éva Olgának az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 2/3. 
szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 
fszt. l. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást Juhász Éva Olga számára 
határozott időre, 2017. november 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 
1101 Budapest, Kőbányai út 47. 2/3. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos 
lakást jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő a bérieményí nem fogadta el a bérlemény rossz műszaki állapotára 
hivatkozva. 
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406/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 2. 10/43. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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 1108 
Budapest, Tóvirág u. 2. 10/43. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Czimer Andrea és Barta Zoltán számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre 
a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. május 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy az ll 06 Budapest, Táma u. 4. 3190. szám alatti egy szoba, 30 m2 

alapterületű, komfortos lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2016. január 4-én megkötöttük a szerződést, a 
birtokbaadás 2016. január 6-án volt. A bérlők a helyreállítási 
kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a műszaki átadás 2016. május 
25-én megtörtént A határozott idejű szerződést 2016. június 20-án 
megkötöttük, a Tárna u. 4. 3/90. szám alatti lakást 2016. június 30-án a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére átadták. 

412/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szegély u. 5. fszt. 269. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 08 Budapest, 
Szegély u. 5. fszt. 269. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást Lengyel 
Jenő és Szilvágyi Szilvia számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségének eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2016. január 6-án megkötöttük a szerződést, a 
birtokbaadás is 2016. január 6-án volt. A bérlők a helyreállítási 
kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a műszaki átadás 2016. 
március 18-án megtörtént A határozott idejű szerződést 2016. április 13-án 
megkötöttük. 
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422/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az ll08 Budapest, Takarék u. 14. fszt. 215. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Faragó Viktória sz.: Hehrang Viktória 1102 Budapest, Állomás 
u. l. 5/24. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Takarék u. 14. fszt. 
215. szám alatti egy szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakást Faragó Viktória sz.: Hehrang 
Viktória és Faragó Lajos részére helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. december ll-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. december 15-én volt. A bérlő a 
helyreállítási kötelezettségének határidőben eleget tett, a műszaki átadás 
2016. május 30-án megtörtént. A határozott idejű szerződést 2016. június lS
én megkötöttük, ezzel egyidőben az Állomás u. l. 5/24. szám alatti lakást a 
Kőbányai V agyonkezelő részére átadták. 

423/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az ll08 Budapest, Takarék u. 10. fszt. 190. 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, 
Takarék u. 10. fszt. 190. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást Szalai 
Máté Dénes részére helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. december15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel 2015. december ll-én megkötöttük a 
szerződést, a birtokbaadás 2015. december 12-én volt. Ezt követően Szalai 
Máté Dénes a bérieményí visszaadta a Kőbányai V agyonkezelő Z rt. 
kezelésébe, mert öröklés miatt saját tulajdonú ingatlant kíván venni. 
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456/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Vaspálya u. 57. fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 53m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában J ónási Gusztáv számára határozott időre, 20 l 7. december 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

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

Indokolás: A határozott idejű szerződést 2016. február 10-én megkötöttük. 

460/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Cs. S. út 18-20. 4/48. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Körösi Cs. S. út 18-20. 4/48. szám alatti kettő szoba, 58 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Csercsa László és Csercsa Lászlóné sz.: Kozák Irén számára határozott 
időre, 2017. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Indokolás: A határozott idejű szerződést 2016. február 10-én megkötöttük. 

46112015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti három szoba, 136 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Szlavkovics Lászlóné sz.: Staszel Julianna számára határozott időre, 
2017. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Indokolás: A határozott idejű szerződést 2016. február 3-án megkötöttük. 
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464/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Noszlopy u. 26. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20.§ (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Noszlopy u. 26. fszt. 4. szám alatti kettő szoba, 91 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Gábor Tamás és Gábor Irén számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségének eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel2016. február 26-án megkötöttük a szerződést, 
a birtokbaadás 2016. március l-jén volt. A bérlők a helyreállítási 
kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a műszaki átadás 2016. július 
28-án megtörtént A határozott idejű szerződést 2016. augusztus l-jén 
megkötöttük. 

467/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Bolgár u. 10. fszt. l. szám alatti egy szoba, 58 m2 alapterületű, komfortos lakást Krajcsovits 
Gizella Margit számára határozott időre, 2017. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Indokolás: A határozott idejű szerződést 2016. január 29-én megkötöttük. 

468/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az ll 03 Budapest, Kőér u. 50. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Kőér u. 50. fszt. l. szám alatti egy+fél szoba, 55 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Szollár Gáborné sz.: Gréczi Gabriella és Szollár Georgina számára 
határozott időre, 2017. december 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Indokolás: A határozott idejű szerződést 2016. január 27-én megkötöttük. 
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3/2016. (I. 26.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai 
programját az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Intézkedés: A döntésről a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot értesítettük. 

9/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 76. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazat) 
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. tetőtér 76. szám alatti egy+fél szoba, 31 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Szűcs Judit számára határozott időre, 2016. július 31-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március ll-én megkötöttük. 

10/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1131. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazat) 
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. 1131. szám alatti három szoba, 73 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Kálmán Katalin Krisztina számára határozott időre, 2017. február 28-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 7-én megkötöttük. A bérlővel a 
fennálló tartozására részletfizetési megállapodást kötöttünk. 
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11/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az ll03 Budapest, 
Kőér u. 48. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szabó Ferencné sz.: Farkas Piroska és Ligetvári Antal számára határozott időre, 
2017. február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március ll-én megkötöttük. 

12/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Endre u. 12. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 02 Budapest, 
Endre u. 12. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 21 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Diósfalvi Jánosné sz.: Kubányi Éva számára határozott időre, 2018. február 28-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 7-én megkötöttük. 

13/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Hatház u. 3. 2/216. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 06 Budapest, 
Hatház u. 3. 2/216. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kolompár Rajmund számára határozott időre, 2017. február 28-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 6-án megkötöttük. 
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14/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Doba u. 5. S.lh. 1134. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazat) 
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, 
Doba u. 5. 5. lh. 1/34. szám alatti kettő+fél szoba, 74 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Csipak Péter számára határozott időre, 2017. február 28-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. február 29. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. február 22-én megkötöttük. 

15/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 19. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
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. 19. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Sárközi Krisztián és Horváth Evelin számára 
határozott időre, 2017. február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 18-án megkötöttük. 

16/2016. (1. 26.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 21. 1/11. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
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, 
Hölgy u. 21. 1111. szám alatti kettő szoba, 121 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában Kovács Erik Tibor és Lipovniczky Mónika 
számára határozott időre, 2018. február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 23-án megkötöttük. 
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17/2016. (1. 26.) HB határozat 
az ll 03 Budapest, Gyömrői út 88/B fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 03 Budapest, 
Gyömrői út 88/B fszt. 3. szám alatti egy szoba, 29m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Nyiri Tímea számára határozott időre, 2018. február 28-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 21-én megkötöttük. 

18/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. ll. 116. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 06 Budapest, 
Gyakorló u. ll. 1/6. szám alatti egy+kettő félszoba, 58 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Szabó Péterné sz.: Angyal Terézia számára határozott időre, 2018. február 
28-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a 
Készenléti Rendőrség részére a lakáson fennálló bérlökijelölési jog helyett az ll 06 Budapest, 
Gyakorló út 7. l 0/61. szám alatti lakásra biztosítsa a bérlökijelölési jogot. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő elhunyt, a fia, ifj. Szabó Péter a lakást 2016. május 20-án a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére átadta. 

20/2016. (I. 26.) HB határozat 
az ll 05 Budapest, Halom u. 40/ A 1/3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1105 
Budapest, Halom u. 40/A 1/3. szám alatti kettő szoba, 59 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Kovács Józsefné sz.: Czirjék Zsuzsanna számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérlővel nem kötöttünk szerződést, mivel a lakásbérbevételi igényét 
visszavonta. 

28/2016. (I. 26.) HB határozat 
Ürmös Annamária, valamint Drozgyik Gabriella lakáscsere iránti kérelméről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak szerint hozzájárul, hogy Ürmös Annamária a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll02 Budapest, Halom u. 9. 1/1. szám alatti kettő szoba, 63 
m2 alapterületű, összkomfortos lakás bérleti jogát Drozgyik Gabrieliának a 2253 Tápióság, 
Mező u. 13. (hrsz.: 1384) szám alatt található "kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlanon 
fennálló tulajdonjogára elcserélje. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 
Budapest, Halom u. 9. 1/1. szám alatti kettő szoba, 63 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Drozgyik Gabriella számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az új bérlővel a szerződést 2016. március 2-án megkötöttük. 

29/2016. (I. 26.) HB határozat 
Katona János és Katonáné Styevkó Erzsébet, Jónás Mária, valamint Kopás Andrea és 
Kopás Sándorné lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazat) 
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 Katona János és Katonáné Styevkó Erzsébet Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll03 Budapest, Gyömrői út 88/A 1/4. 
szám alatti kettő szobás, 68 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti jogának, 
Jónás Mária Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló, 
1098 Budapest, Haller u. 52. 3/53. szám alatti egy szoba, 34m2 alapterületű komfortos lakásra 
vonatkozó bérleti jogának, valamint Kupás Andrea és Kupás Sándorné 3600 Ózd, Krúdy 
Gyula u. 78. (hrsz.: 17160) szám alatt található lakás 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 03 
Budapest, Gyömrői út 88/ A 114. szám alatti kettő szoba, 68 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Jónás Mária számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A lakáscsere megtörtént, Jónás Máriával a szerződést 2016. február 26-án 
megkötöttük. 

30/2016. (I. 26.) HB határozat 
Adorján Imre Gáspár és Adorjánné Damásdi Mária Anna, valamint Szabó Lajos 
lakáscsere iránti kérelméről 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak szerint hozzájárul, hogy Adorján Imre Gáspár és Adorjánné Damásdi Mária Anna a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 02 Budapest, 
Bánya u. 7. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 26m2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát 
Szabó Lajosnak a 7083 Tolnanémedi, Rákóczi Ferenc u. 66. (hrsz.: 1065) szám alatt található 
"kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlanon fennálló tulajdonjogára elcserélje. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 
Budapest, Bánya u. 7. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Szabó Lajos számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakáscsere megtörtént, Szabó Lajossal a szerződést 2016. február 24-én 
megkötöttük. 

3112016. (1. 26.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 31. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Lukács Perenené sz.: Lakatos Jolánnak az ll 03 Budapest, 
Gergely u. 37. fszt. l O. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az ll 03 Budapest, Gergely u. 31. 
fszt. l. szám alatti egy szoba, 44 m2 alapterületű, komfortos lakást Lukács Perenené sz.: 
Lakatos Jolán számára rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban határozott időre, két 
évre szociális alapon adja bérbe azzal a feltétellel, hogy az ll 03 Budapest, Gergely u. 3 7. fszt. 
10. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel a határozott idejű szerződést 2016. február 24-én megkötöttük, 
aki a Gergely 37. fszt. 10. szám alatti lakást a Kőbányai Vagyonkezelő 
részére átadta. 
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32/2016. (1. 26.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Harmat u. 176. 117. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Kesztenbaum Ilonának az ll 08 Budapest, Harmat u. 196-198. 
1/7. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Harmat u. 176. 
1/7. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kesztenbaum Ilona 
számára rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban határozott időre, két évre szociális 
alapon adja bérbe azzal a feltétellel, hogy az ll 08 Budapest, Harmat u. 196-198. szám alatti 
egy+fél szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel a határozott idejű szerződést 2016. június 8-án megkötöttük, aki a 
Harmat u. 196-198. szám alatti lakást 2016. július 7-én a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére átadta. 

45/2016. (II. 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, 
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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, 
2 4. 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 
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: v15032000200, összege: 
2 OOO Ft; számla száma: YK2SA6778724, összege: 18 750 Ft; számla száma: v15045000009, 
összege: 7 OOO Ft; számla száma: v15045000054, összege: 8 OOO Ft; számla száma: 
v15045000069, 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 szám ú 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 
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Intézkedés: A civil szervezetek a 2015. évi támogatási összegekkel határidőben 
elszámoltak. A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 39 572 Ft-ot 2016. 
március 25-én, az Emberbarát Alapítvány 42 565 Ft-ot, az Ifjúsági 
Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 17 798 Ft-ot, az MSZOSZ 3 156 Ft
ot 2016. március 22-én visszafizetett. 

63/2016. (II. 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 hatály ba 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 

és 

142/2016. (IV. 19.) HB határozat 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

a kőbányai nyugdíjasok 2016. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai nyugdíjasok 2016. évi üdültetéséről szóló 
pályázati felhívás alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Balatonalmádiban lévő üdülőjében 

a) az l. turnusban 2016. május 2. és 7. között az l. mellékletben, 
b) a 2. turnusban 2016. május 23. és 28. között a 2. mellékletben, 
c) a 3. turnusban 2016. május 30. és június 4. között a 3. mellékletben, 
d) a 4. turnusban 2016. szeptember 5. és 10. között a 4. mellékletben, 
e) az 5. turnusban 2016. szeptember 12. és 17. között az 5. mellékletben, 
j) a 6. turnusban 2016. szeptember 19. és 24. között a 6. mellékletben, 
g) a 7. turnusban 2016. szeptember 26. és október l. között a 7. mellékletben 

meghatározott személyeknek biztosít üdülési lehetőséget. 
2. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert, hogy bízza meg a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központot az l. pontban meghatározott idősüdültetés lebonyolításával. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Intézkedés: A pályázati kiírás megtörtént. A Humánszolgáltatási Bizottság a 2016. április 
19-ei ölésén döntött a pályázatok elbírálásáról, amelynek megfelelően a 
pályázók értesítése megtörtént. 
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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, 2017. 
február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű a szerződést 2016. március 18-án megkötöttük 

66/2016. (II. 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 Perenené 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 23-án megkötöttük 

67/2016. (II. 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 

és 
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68/2016. (II. 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 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 9/35. szám alatti kettő szaba, 50 m2 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
és 

69/2016. (II. 16.) HB határozat 
az ll 03 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 szaba, 29 m2 alapterületű, komfortos 
lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az ügyfeleket értesítettük a bizottsági döntésről. 

70/2016. (II. 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 ll 02 Budapest, 
Állomás u. 15. 216. szám alatti egy+fél szaba, 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 16-án megkötöttük. 

7112016. (II. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi 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, 
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Körösi 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. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 4-én megkötöttük. 

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 lakástjelenlegi 
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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 30-án megkötöttük. 

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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 16-án megkötöttük. 

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. lh. 2/36. szám alatti egy szoba, 42m2 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 

Intézkedés: A bérlő nem rendezte hátralékát, ezért a szerződés megkötésére nem került 
sor. 

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 

Intézkedés: Az ügyfelet értesítettük a döntésről. 

76/2016. (Il. 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 1101 Budapest, 
Salgótarjáni út 51/A 1/260. szám alatti egy+fél szoba, 38m2 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 23-án megkötöttük. 

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, valamint 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 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti jogának, Horváth Gézáné Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Állomás u. l. 
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10/48. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti 
jogának, valamint Paskó Ferenc Gábor 3292 Adács, Bem út 6. (hrsz.: 1292) szám alatt 
található "kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának 
cseréj éhez. 
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, Endre u. 8/B fszt 7. szám alatti egy szoba, 38 m2 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, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Állomás u. l. l 0/48. szám alatti kettő szoba, 51 m2 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 

Intézkedés: Mindkét bérlővel a határozott idejű szerződést 2016. március 16-án 
megkötöttük. 

78/2016. (Il. 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, valamint 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 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti jogát Südi 
Zsanettnek a 2244 Úri, Fő u. 61. (hrsz.: 125) szám alatt található "kivett lakóház, udvar" 
megnevezésű ingatlanon fennálló tulajdonjogára elcserélje. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 03 
Budapest, Gyömrői út 88/A 1/5. szám alatti kettő szoba, 82m2 alapterületű, komfortos lakást 
Südi Zsanett számára határozott időre, 2017. november 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. március 16-án megkötöttük. 

92/2016. (III. 22.) HB határozat 
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki kőbányai tehetséges sportolók egyéni 
támogatására 2 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület 
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Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 20. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívást 
az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről 
a Kőbányai Önkormányzat honlapján. 
Határi dó: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati felhívást 2016. március 31-én az Önkormányzat honlapján 
közzétettük. A Humánszolgáltatási Bizottság a 237/2016. (VI. 21.) HB 
határozatában döntött a kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi 
támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról. 

93/2016. (III. 22.) HB határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(l 0 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek 2016. évi 
sportcélú támogatására 3 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati 
felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről 
a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban. 
Határidó: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

és 

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 e Ft összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgártnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgártnestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A pályázati felhívást 2016. március 31-én az Önkormányzat honlapján, 
valamint a Kőbányai Hírek áprilisi számában közzétettük. A 
Humánszolgáltatási Bizottság a 2016. május 24-ei ölésén döntött a kőbányai 
sportegyesületek 2016. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáróL Az 
előirányzat-átcsoportosítás a 3/22. ügyiratszámon megtörtént. A támogatott 
egyesületekkel a támogatási szerződést megkötöttük, a támogatási 
összegeket részükre átutaltuk. 

95/2016. (III. 22.) HB határozat 
a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a civil szervezetek 2016. évi támogatására 
4 500 eFt összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 19. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című lapban tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati felhívást 2016. április l-jén az Önkormányzat honlapján, 
valamint a Kőbányai Hírek áprilisi számában közzétettük. A Képviselő
testület a 209/2016. (V. 26.) KÖKT határozatában döntött a civil 
szervezetek 2016. támogatásáról szóló pályázat elbírálásáróL 

96/2016. (III. 22.) HB határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2016. évi támogatására 3 OOO eFt összegben, melynek fedezete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 16. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi 
támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című lapban tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

és 
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236/2016. (VI. 21.) HB határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
2016. évi támogatásárakiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 
2. A Bizottság a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásárakiírt pályázat alapján az 
l. mellékletben meghatározott nemzetiségi önkormányzatoknak nyújt támogatást a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 16. sora terhére összesen 3 OOO OOO Ft 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 

Intézkedés: A pályázati felhívást 2016. április l-jén az Önkormányzat honlapján, 
valamint a Kőbányai Hírek áprilisi számában közzétettük. A 
Humánszolgáltatási Bizottság a 2016. június 21-ei ülésén döntött a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázat 
elbírálásáróL Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/26. ügyiratszámon 
megtörtént. A támogatásokat átutaltuk. 

98/2016. (lll. 22.) HB határozat 
a 2016. évi kolturális és művészeti pályázatról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a 2016. évi kulturális és művészeti pályázati felhívást az l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati felhívást 2016. április 7-én az Önkormányzat honlapján 
közzétettük. A Humánszolgáltatási Bizottság a 238/2016. (VI. 21.) HB 
határozattal döntött a 2016. évi kolturális és művészeti pályázat 
elbírálásáróL 

100/2016. (III. 22.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő egyházak 2016. évi 
támogatására l 500 eFt összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 19. során rendelkezésre áll. 
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2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

és 

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 

Intézkedés: A pályázati felhívást 2016. április l-jén az Önkormányzat honlapján, 
valamint a Kőbányai Hírek áprilisi számában közzétettük. A 
Humánszolgáltatási Bizottság 2016. május 24-én döntött a Kőbányán 

működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáróL Az 
előirányzat-átcsoportosítás a 3/22. ügyszámon megtörtént. A támogatott 
szervezetekkel a támogatási szerződést megkötöttük, a támogatási összegeket 
részükre átutaltuk. 

104/2016. (III. 22.) HB határozat 
az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívást az 
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 
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14112016. (IV. 19.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Rácz Éva Borbála részére a megvásárolt orrmaszkhoz 
támogatást biztosít, amely a maszk vételárának 90%-a, 13 830 Ft. 
2. A Bizottság Csaplár Ildikó részére a gyermeke, Paulovics Richárd megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 36 180 Ft. 
3. A Bizottság Mogyorósi Katalin részére a megvásárolt kontaktlencséhez támogatást biztosít, 
amely a kontaktlencse vételárának 90%-a, 75 600 Ft. 
4. A Bizottság Gertner Ildikó részére a gyermeke, Maár Lara Petra megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 13 500 Ft. 
5. A Bizottság Gertner Ildikó részére a gyermeke, Maár Lara Petra megvásárolt fogszabályzó 
készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék vételárának 90%-a, 
124 740 Ft. 
6. A Bizottság Novinicsné Doby Anikó részére szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 27 OOO Ft. 
7. A Bizottság Hermesz István részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 124 61 O Ft. 
8. A Bizottság Mohay Györgyné részére a megvásárolt szemüveglencséhez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 20 700 Ft. 
9. A Bizottság Fazekas Józsefné részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő árának 90%-a, legfeljebb 16 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati kiírás megtörtént. A Humánszolgáltatási Bizottság 2016. április 
19-én döntött az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáróL 
Fazekas Józsefné nem vette igénybe a támogatást, nem nyújtott be számlát. 
A többi pályázó részére a támogatást kifizettük. 

105/2016. (III. 22.) HB határozat 
az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívást a 
határozat l. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az ápolási támogatásról szóló 
pályázati felhívásnak a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című 
folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 
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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 időtartamm havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Móricz Sándorné részére ápolási támogatást állapít meg 2016.június 1-jétőll2 
hónapos időtartamm 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 időtartamm 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-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
és 

242/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Nyári Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 
2016. július l-jétől 12 hónapos időtartamm havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Giró András László részére ápolási támogatást állapít meg 2016. július l-jétől 
12 hónapos időtartamm havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
3. A Bizottság Czapkó József Tibomé részére ápolási támogatást állapít meg 2016. július l
jétől 12 hónapos időtartamm havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 
OOO Ft. 
4. A Bizottság Münz Ivánné részére ápolási támogatást állapít meg 2016. július l-jétől 12 
hónapos időtartamm havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Molnár Éva részére ápolási támogatást állapít meg 2016. július l-jétől 12 
hónapos időtartamm havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság megállapítja, hogy Juhász Lászlóné családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati kiírás megtörtént A Humánszolgáltatási Bizottság 2016. május 
24-én és június 21-én döntött az ápolási támogatás iránti pályázatok 
elbírálásáróL Münz Ivánné elhunyt, így a folyósítás nem kezdődött meg. A 
többi támogatott részére a támogatások folyósítása megkezdődött. 
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106/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 63/D 2/60. 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, 
Salgótarjáni út 63/D 2160. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Feka György Pálné sz.: Bánóczy Katalin Mária számára határozott időre, 
2017. március 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 27-én megkötöttük. 

107/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kada utca 34. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Kada utca 34. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 23 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Juhász Mónika Ilona számára határozott időre, 2018. március 31-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 27-én megkötöttük. 

108/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 4. 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, 
Liget u. 29. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szabó Tímea Erika számára határozott időre, 2017. március 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 25-én megkötöttük. 
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109/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47/C 1/405. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Zámbó Istvánnak 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47/C 1/405. szám alatti egy+fél szoba, 38m2 alapterületű, 
félkomfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az ügyfelet értesítettük a bizottsági döntésrőL 

110/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 6. 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 1108 Budapest, 
Gőzmozdony u. 6. 5120. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Csengődi Károlyné sz.: Nemcsók Marianna számára határozott időre, 
2017. március 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 18-án megkötöttük. 

111/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 8. 9/36. 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, 
Gyakorló u. 8. 9/36. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Erőss Márta Andrea számára határozott időre, 2019. március 31-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 20-án megkötöttük. 
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112/2016. (III. 22.) HB határozat 
az ll 08 Budapest, Gőzmozdony u. 20. 2/8. 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 Darida Eszternek 
az ll 08 Budapest, Gőzmozdony u. 20. 2/8. szám alatti egy szoba, 36 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

113/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 79. fszt. 107. 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 Vince Roland 
Ádámnak és Vince Piroska Zsuzsannának az ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 79. fszt. l 07. 
szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét 
elutasítja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Az ügyfeleket értesítettük a bizottsági döntésről. 

114/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Cserkesz u. 25/B alagsor lA 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, 
Cserkesz u. 25/B alagsor lA szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
j elenlegi állapotában Homyik István számára határozott időre, 2017. március 31-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 20-án megkötöttük. 
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115/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Harmat u. 152. 8/32. 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, 
Harmat u. 152. 8/32. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Franciscyné Staszel Gertrud számára határozott időre, 2018. március 31-
ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 15-én megkötöttük. 

118/2016. (III. 22.) HB határozat 
Pitrik Mária Katalin, valamint Molnár Attiláné 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 szerint hozzájárul, hogy Pitrik Mária Katalin a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1106 Budapest, Maglódi út 23. 2/4. szám alatti 
kettő szoba, 53 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti jogát Molnár Attiláné sz.: 
Domonkos Krisztina 2766 Tápiószele, Széchenyi u. 19. (hrsz.: 82) szám alatt található "kivett 
lakóház, udvar" megnevezésű ingatlanon fennálló tulajdonjogára elcserélje. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 06 
Budapest, Maglódi út 23. 2/4. szám alatti kettő szoba, 53 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Molnár Attiláné sz.: Domonkos Krisztina számára határozatlan időre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel a szerződést 2016. április 27-én megkötöttük. 

119/2016. (III. 22.) HB határozat 
Tóth Zsolt és Tóth Mihályné bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Tóth Zsolt 
bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Tóth 
Mihályné sz.: Kintera Anna számára az 1101 Budapest, Pongrácz út 9. VII. ép. fszt. 227. szám 
alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. április 30. 
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Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést 2016. április 18-án 
megkötöttük. 

12112016. (III. 22.) HB határozat 
Kovács István és Kovács Andrea sz.: Vajda Andrea önkormányzati lakáson fennálló 
hátralékára vonatkozó részletfizetési kérelméről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. §(l) bekezdése alapján Kovács Istvánnak 
és Kovács Andrea sz.: Vajda Andreának az 1108 Budapest, Lenfonó u. 12. 7/29. szám alatti 
önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbér
és távhődíj-hátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő a fennálló tartozására nem kötött részletfizetési megállapodást, a 
bérleményt 2016. február 29-én tisztán, kifestett állapotban a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére átadta. 

122/2016. (III. 22.) HB határozat 
László Istvánné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján László Istvánné 
sz.: Szukics Margitnak az 1102 Budapest, Bánya u. 18. fszt. 8. szám alatti önkormányzati 
lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbérhátralékára 36 
havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlő a lakbérhátralékára vonatkozó részletfizetési megállapodást 
megkötötte, a részleteket fizeti. 

124/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
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szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 
213. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást Juhász Éva Olga számára 
határozott időre, 2018. március 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel a Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő rnegszüntetésére 
irányuló megállapodást, valarnint a Kőbányai út 47. 11/3. szám alatti lakásra 
vonatkozó bérleti szerződést 2016. április 27-én megkötöttük 

134/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatására kiírt pályázat 
elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi 
támogatására kiírt pályázat keretében az l. mellékletben foglalt iskolai programokhoz nyújt 
támogatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 5 OOO OOO Ft összegben a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 17. sora terhére. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a 
támogatási szerződés megkötésére, illetve a további szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/13. ügyszámon rnegtörtént. A támogatási 
szerződés alapján az 5 OOO OOO Ft összeget 2016. május 12-én átutaltuk, 
valarnint a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot rnegküldtük a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. 

143/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/15. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelernről 

(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, 
Kolozsvári u. 29-31. szám alatti egy+fél szoba, 39 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Farkas Zsolt és Farkasné Balogh Marianna számára határozott időre, 
2017. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. május ll-én megkötöttük. 

144/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az ll07 Budapest, Szárnyas u. 18. III. Ih. 2/2. 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 1107 Budapest, 
Szárnyas u. 18. III. lh. 2/2. szám alatti egy szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Fehér Tibor és Horváth Rózsa számára határozott időre, 2017. április 30. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. május 25-én megkötöttük. 

145/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az ll03 Budapest, Petrőczy u. 39. fszt. 9. 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, 
Petrőczy u. 39. fszt. 9. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást a 
jelenlegi állapotában Zsákai József számára határozott időre, 2017. április 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 13-án megkötöttük. 

147/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Bánya u. 20. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Csiki János Csaba számára határozott időre, 2017. április 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. május ll-én megkötöttük. 
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148/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az ll 07 Budapest, Árpa u. 24. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Árpa u. 24. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szitai Béláné sz.: Burka Ildikó számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. május 25-én megkötöttük. 

149/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. l. 4/17. 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 1108 Budapest, 
Gőzmozdony u. l. 411 7. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Klepeisz Róbert és Klepeiszné Czirják Ágnes 
számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. április 27-én megkötöttük. 

150/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az ll 08 Budapest, Gőzmozdony u. 20. 218. 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 ll 08 Budapest, 
Gőzmozdony u. 20. 2/8. szám alatti egy szoba, 36 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Kiss László és Kiss Lászlóné sz.: Tóth Erika 
számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. május 9-én megkötöttük. 
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15112016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Harmat u. 7. 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 1108 Budapest, 
Harmat utca 7. fszt. 5. szám alatti egy+kettő fél szoba, 47 m2 alapterületű, komfortos lakást 
jelenlegi állapotában Sirger Zoltán számára határozott időtartamra, 2017. április 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. május 25-én megkötöttük. 

152/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 21. 1110. 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, 
Hölgy utca 21. 1/1 O. szám alatti egy+fél szoba, 63 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Király Tünde számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. május 30-án megkötöttük. 

153/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 21. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Rónáné Porács Koméliának az ll 02 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 
12. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Hölgy u. 21. fszt. 
4. szám alatti egy szoba, 43 m2 alapterületű, szükséglakást Rónáné Porács Kamélia számára 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban határozott időre, öt évre szociális alapon adja 
bérbe azzal a feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 12. szám alatti egy szoba, 
16 m2 alapterületű, összkomfortos lakást jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
nek átadja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. maJUS 9-én megkötöttük, a 
birtokbaadás 2016. május 10-én volt. A bérlő a Bánya u. 20. fszt. 12. szám 
alatti lakást 2016. május 31-én a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére 
átadta. 

154/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Halom u. 9. 1/10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Péter Zsoltnak az 1103 Budapest, Petrőczy u. 39. fszt. 7/A szám 
alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti Jogviszonya közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Halom u. 9. 1/10. 
szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást Péter Zsolt számára 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban határozott időre, öt évre szociális alapon adja 
bérbe azzal a feltétellel, hogy az ll 03 Budapest, Petrőczy u. 39. fszt. 7 l A szám alatti egy 
szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 6-án megkötöttük, a 
birtokbaadás 2016. június 10-én volt. A bérlő a Petrőczy u. 39. fszt. 7/A 
szám alatti lakást 2016. június 30-án a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére 
átadta. 

155/2016. (IV. 19.) HB határozat 
Demmel Zoltán és Zsuga Sándor bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapjánDemmel Zoltán 
bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Zsuga 
Sándor számára az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 26 m2 

alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést 2016. május 25-én 
megkötöttük. 
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156/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 21. 1111. szám alatti lakás részleges nem lakás célú 
használatáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 31. § (1)-(3) 
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Erik Tibor az ll 02 Budapest, Hölgy u. 21. 
1111. szám alatti kettő szoba, 121 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a Studio3way 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 10-09-029283) és a Bocishop Betéti 
Társaság (cégjegyzékszám: 10-06-027201) székhelyeként használja azzal, hogy a hozzájáruló 
nyilatkozat a lakásbérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén hatályát veszti. 
Határidő: 2016. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bizottság döntéséről a bérlőt értesítettük. A székhelyként történő használat 
ténye a nyilvántartási rendszerünkben rögzítésre került. 

157/2016. (IV. 19.) HB határozat 
Szagán István és Szagán Istvánné sz.: Pintér Ibolya önkormányzati lakáson fennálló 
hátralékára vonatkozó részletfizetési kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. §(l) bekezdése alapján Szagán Istvánnak 
és Szagán Istvánné szül.: Pintér Ibolyának az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. l. 4/17. szám 
alatti önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott -
lakbér- és távhődíj-hátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2016. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő a fennálló lakbér- és távhődíj-hátralékára részletfizetési szerződést 
nem kötött, a bérieményí-végrehajtás előtti lakásátadással- 2015. április 
13-án a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. átvette. 

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. 
2. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szivárvány Bölcsőde (ll 06 Budapest, 
Maglódi út 29.) érdekképviseleti fórumába Weeber Tibort delegálja. 
Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

Intézkedés: A bizottsági döntésről a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetőjét 

tájékoztattuk. 

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) ll 03 Budapest Kőér u. 50. fsz. 8. szám alatti lakos után a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában fizetendő havi 16 268 Ft 
személyi térítési díjat - az ellátás teljes időtartamára - méltányosságból elengedi. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Intézkedés: A bizottsági döntésről a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetőjét tájékoztattuk. 

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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést nem kötöttük meg, mert Smajda Andrásné az 
általa lakott lakás rendeltetésszerű használatát nem igazolta. 

187/2016. (V. 24.) HB határozat 
az ll 04 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 
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állapotában MackIstván Oszkárné sz.: Horváth Eszter 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 27-én megkötöttük. 

188/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Ónodi u. l. fszt. 13. 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, 
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: 

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

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 22-én megkötöttük. 

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: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 29-én megkötöttük. 

190/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. ll. 9/42. 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. 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: 2016. június 30. 
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Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 20-án megkötöttük. 

191/2016. (V. 24.) HB határozat 
az ll 07 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 ll 07 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: 

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

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 17-én megkötöttük. 

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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 29-én megkötöttük. 

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 
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Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 20-án megkötöttük. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az ügyfelet értesítettük a bizottsági döntésrőt 

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, 25m2 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 13-án megkötöttük, a bérlő az 
előre fizető villanyórát a bérleményben felszereltette. 

196/2016. (V. 24.) HB határozat 
az ll 03 Budapest, Gergely u. 33. 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 1103 Budapest, 
Gergely u. 33. fszt. l. szám alatti kettő szoba, 63 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Fekete Gábor Imre 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 20-án megkötöttük. 
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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, 25 m2 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 27-én megkötöttük. 

198/2016. (V. 24.) HB határozat 
az ll 03 Budapest, Kőér u. 46. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 13-án megkötöttük. 

199/2016. (V. 24.) HB határozat 
az ll 05 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 Perenené 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 24-én megkötöttük. 
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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 ll 08 Budapest, 
Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 7. szám alatti kettő szoba, 43m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Zsiros 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 6-án megkötöttük. 

20112016. (V. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/17. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. 1/17. 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 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július l-jén megkötöttük. 

202/2016. (V. 24.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Jászberényi út 13/B 1/9/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. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 15-én megkötöttük. 
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203/2016. (V. 24.) HB határozat 
az ll 05 Budapest, Mádi u. 3/B fszt. 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 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 

Intézkedés: A bérlő nem jelentkezett szerződéskötésre, a bérbeadás meghiúsult. 

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 

Intézkedés: Az ügyfelet értesítettük a bizottsági döntésrőL 

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, 1104 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, ll 02 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 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 1104 
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. 
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3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/24. 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: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakáscsere megtörtént, a szerződéseket 2016. július 4-én megkötöttük 

206/2016. (V. 24.) HB határozat 
Cseke László és Tóth Roland 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 Cseke László a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll02 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 40. 416. szám alatti 
egy+fél szoba, 47m2 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, 47 m2 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 

Intézkedés: A lakáscsere megtörtént, a határozatlan idejű szerződést 2016. július 5-én 
megkötöttük 

207/2016. (V. 24.) HB határozat 
Balogh Sándorné és Bán Judit Erzsébet 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 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 ll 03 
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. 
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Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakáscsere megtörtént, a határozatlan idejű szerződést 2016. július 22-én 
megkötöttük. 

239/2016. (VI. 21.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmenti Otthonában 
gondozott személyek után fizetendő személyi térítési díj méltányosságból történő 
elengedéséről 

(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Grenczel Máté Richárd (szül.: Budapest, 2008. május 7., 
anyja neve: Tot Annamária), Grenczel Márk Kristóf (szül.: Budapest, 2009. július 18., anyja 
neve: Tot Annamária), Grenczel Martin Ádám (szül.: Budapest, 2010. június 17., anyja neve: 
Tot Annamária) és Grenczel Marcel Dávid (szül.: Budapest, 2013. július 2., anyja neve: Tot 
Annamária) után a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti 
Otthonában fizetendő havi 17 053 Ft/fő személyi térítési díjat- az ellátás teljes időtartamára
méltányosságból elengedi. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bizottság döntéséről a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetőjét értesítettük. 

243/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 5. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Maglódi út 5. fszt. ll. szám alatti egy szoba, 34 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kaposvári Jánosné született Hámori Veronika számára határozott időre, 2017. 
június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 22-én megkötöttük. 

244/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2173. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 06 Budapest, 
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Tárna u. 4. 2/73. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mikula Brigitta számára határozott időre, 2016. december 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a közműdíj-tartozást megfizeti, vagy arra 
részletfizetési megállapodást köt. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 20-án megkötöttük. A bérlő a 
fennálló közműdíj-tartozására részletfizetési megállapodást kötött, 
tartozását fizeti. 

245/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az ll 03 Budapest, Salamon u. 5. fszt. ll A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 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, 
Salamon u. 5. fszt. liA szám alatti egy szoba, 34 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást a 
jelenlegi állapotában Rézmüves Miklósné született Rézmüves Mónika számára határozott 
időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 20-án megkötöttük. 

246/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Mádi u. 167. 10/39. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 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. 167. 10/39. szám alatti kettő+fél szoba, 60 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Kissné Lukácsi Erzsébet született Lukácsi Erzsébet számára határozott 
időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által nyilvántartott közműdíj-tartozást megfizeti, vagy arra részletfizetési 
megállapodást köt. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A közműdíj-tartozásra a részletfizetési megállapodást 2016. június 20-án, a 
határozott idejű szerződést 2016. július 27-én megkötöttük. A bérlő a 
részleteket fizeti. 
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247/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 10/A fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 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, 
Maláta u. 10/ A fszt. 6. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kocsis Dezső és Kocsis Dezsőné született Kucsera Márta Katalin számára 
határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 13-án megkötöttük. 

248/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 10/B III. Ih. 1149. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Maglódi út 10/B Ill. lh. 1/49. szám alatti egy+fél szoba, 49m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Molnár Rita számára határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 25-én megkötöttük. 

250/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Román u. 12. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 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, 
Román u. 12. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást a 
jelenlegi állapotában Kiss István Sándor számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzattal szemben fennálló 
adótartozását megfizeti. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. augusztus l-jén megkötöttük. Az 
önkormányzattal szemben fennálló adótartozását kifizette. 
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25112016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Salamon u. 15. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 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, 
Salamon u. 15. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Nagy Mária számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 18-án megkötöttük. 

252/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 6/A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 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, 
Liget u. 29. fszt. 6/A szám alatti egy szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Zsamai Zoltán számára határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 

Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 27-én megkötöttük. 

253/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 44. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 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. 44. fszt. ll. szám alatti fél szoba, 18 m2 alapterületű szükséglakást jelenlegi 
állapotában Ulicska Ilona számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. augusztus 3-án megkötöttük. 
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254/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Gép u. 17. 2. Ih. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 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, 
Gép u. 17. 2. lh. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kollár Mariann számára határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 25-én megkötöttük. 

255/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 4. 3/703. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Csilla u. 4. 3/703. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 alapterületű félkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mohácsi Attiláné született Száki Brigitta számára határozott időre, 2017. június 
30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 18-án megkötöttük. 

256/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 11100. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 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 1/100. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Sebők Szilvia és Jónás Zoltán számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 27-én megkötöttük. 
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257/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 29/B fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 03 Budapest, 
Gyömrői út 29/B fszt. 7. szám alatti egy+fél szoba, 40 m2 alapterületű komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Demény Gyuláné született Rozinka Mária számára határozott időre, 
2017. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 8-án megkötöttük. 

258/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az ll 05 Budapest, Kápolna tér 3. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Lukács Szeréuának 
az 1105 Budapest, Kápolna tér 3. fszt. 5. szám alatti kettő szoba, 90m2 alapterületű, komfortos 
lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az ügyfelet értesítettük a bizottsági döntésről. 

259/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az ll 02 Budapest, Füzér u. 38. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 02 Budapest, 
Füzér u. 38. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kurfürst Tibomé született Szanomann Ildikó számára határozott időre, 2017. 
június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 25-én megkötöttük. 
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260/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Luca köz l. II. Ih. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(6 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Luca köz l. II. Ih. fszt. 7. szám alatti kettő szoba, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Nagy Ferenc István számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 20-án megkötöttük. 

26112016. (VI. 21.) HB határozat 
Pálfi Tünde és Fogi Márk bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Pálfi Tünde 
bérlőnek a lakáson határozott időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Fogl Márk 
számára az ll 02 Budapest, Füzér u. 34/ A 1/14. szám alatti kettő szoba, 48 m2 alapterületű, 
komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2019. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó határozott idejű szerződést 
2016. július 18-án megkötöttük. 

262/2016. (VI. 21.) HB határozat 
dr. Nyíri Katalin és Zayed Montaser bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a 
alapján dr. Nyíri Katalinnak és Zayed Montasemek az 1102 Budapest, Körösi Cs. S. út 40. 
1/7. szám alatti kettő szoba, 53 m2 alapterületű, összkomfortos lakás bérlőtársként való 
bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az ügyfelet értesítettük a bizottsági döntésrőL 
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263/2016. (VI. 21.) HB határozat 
Volárovics Györgyné és Volárovics Judit bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a 
alapján Volárovics Györgyné bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti 
jogviszonyára tekintettel Volárovics Judit számára az 1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 13. 
szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó határozatlan idejű szerződést 
2016. július 25-én megkötöttük. 

264/2016. (VI. 21.) HB határozat 
Tótb-Glaser Andrea valamint Gál Viktória lakáscsere iránti kérelméről 
(7 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 Tóth-Glaser Andrea Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll 03 Budapest, Gergely u. 31. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 
27 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti jogának és 
Gál Viktória Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1108 
Budapest, Gőzmozdony u. l. 9/38. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti jogának a 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 08 
Budapest, Gőzmozdony u. l. 9/38. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Tóth-Glaser Andrea számára határozott időre, 2016. július 31-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 03 
Budapest, Gergely u. 31. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Gál Viktória számára határozott időre, 2016. október 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakáscsere megtörtént, a határozott idejű szerződéseket 2016. július 13-án 
megkötöttük. 
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265/2016. (VI. 21.) HB határozat 
Spitz László és Spitz Lászlóné, valamint Goda Zoltánné lakáscsere iránti kérelméről 
(7 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 Spitz László és Spitz Lászlóné született Képes Éva Sára Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Halom u. 9. 
fszt. 6. szám alatti kettő szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó 
határozatlan idejű bérleti jogának és Goda Zoltánné született Nagy Judit Mária 645 6 Madaras, 
Táncsics Mihály u. 27. (hrsz.: 940) 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 1102 
Budapest, Halom u. 9. fszt. 6. szám alatti kettő szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Goda Zoltánné számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 25-én megkötöttük. 

266/2016. (VI. 21.) HB határozat 
Szász János önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. §(l) bekezdése alapján Szász Jánosnak az 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 55/B fe. 181. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló- a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbérhátralékára 48 havi részletfizetést 
engedélyez. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő a lakást 2014. május 8-án elhagyta. A bérlő a részletfizetési 
megállapodást 2016. augusztus 15-én megkötötte. 

267/2016. (VI. 21.) HB határozat 
Magyar Imre önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Magyar Imrének 
az 1108 Budapest, Bányató u. 2. 219. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló- a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbér-, és közüzemidíj-hátralékára 48 havi 
részletfizetést engedélyez. 
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Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő a lakáson fennálló lakbér-, és közüzemidíj-hátralékára a 
részletfizetési megállapodást megkötötte, és annak megfelelően a 
részleteket fizeti. 

268/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Juhász Éva Olgának az llOl Budapest, Kőbányai út 47. 2/3. 
szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő 
rnegszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 
fszt. l. szám alatti kettő szoba, 51 rn2 alapterületű, komfortos lakást Juhász Éva Olga számára 
határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 
1101 Budapest, Kőbányai út 47. 2/3. szám alatti egy szoba 32 rn2 alapterületű, komfortos 
lakást jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. június 27-én megkötöttük. A bérlő a 
Kőbányai út 47. 2/3. szám alatti lakást 2016. augusztus 2-án a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére átadta. 

269/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C fe. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Dudás Jánosnak az ll O l Budapest, Hős u. 15/B 1131. szám alatti 
lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő rnegszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C fe. 7. 
szám alatti egy szoba, 26 rn2 alapterületű, komfortos lakást Dudás János számára határozott 
időre, 2018. június 30. napjáig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban szociális 
alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll O l Budapest, Hős u. 15/B 1/31. szám alatti egy 
szoba 25 rn2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. részére, valarnint a Díjbeszedő Holding Zrt. felé fennálló tartozását rendezi. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A határozott idejű szerződést 2016. július 13-án megkötöttük. A bérlő a Hős 
u. 15/b 1131. szám alatti lakást 2016. július 17-én átadta a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére, valamint a Díjbeszedő Holding Zrt. felé fennálló 
tartozását is rendezte. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

II. 

A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ 
LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAI 

270/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Luca köz 7. II.lh. 2/12. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Luca köz 7. II. lh. 2112. szám alatti kettőszobás, 53 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Borka 
Beáta és Szepesi Nikolett részére helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Helyreállítási kötelezettséggel a szerződést 2015. november 11-én 
megkötöttük, a birtokbaadás 2015. november 16-án volt. A helyreállítási 
kötelezettség határideje önkormányzati engedéllyel 2016. december 30-ára 
módosult. 

28112015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság egyetért az ll 05 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 7. szám alatti, 
egyszobás, komfortos, 24 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás és az ll 05 Budapest, 
Gergely u. 6. fszt. 6. szám alatti egyszobás, 15 m2 alapterületű szükséglakás besorolású 
önkormányzati bérlakás összevonásávaL Az összevonás valamennyi költsége, valamint a 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a polgármester által az összevonásról 
kiadott tulajdonosi hozzájárulás átvételét követő naptól az összevonást követően kialakuló, az 
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ll 05 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti lakást Rajtik József számára határozott 
időre, az összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2016. 
február 28-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az 
összevonásnak eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két 
évre szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság hozzájárul a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján az 
1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 7. szám alatti lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti 
szerződésnek a 2. pont szerinti bérbeadással egyidejű közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

123/2016. (III. 22.) HB határozat 

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

az 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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, 
Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti lakást Rajtik József számára határozott időre, az 
összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára, legfeljebb 2016. 
szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon az 
összevonásnak eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két 
évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A lakásösszevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének időtartamára 
2015. szeptember 23-án megkötöttük a szerződést, a birtokbaadás 2015. 
szeptember 28-án volt. A bérlő az összevonást határidőben nem tudta 
elvégezni, ezért önkormányzati engedéllyel 3 hónap hosszabbítást kapott. A 
munkálatokat ez idő alatt sem végezte el, a Humánszolgáltatási Bizottság a 
2016. március 22-ei ülésén a határidőt 2016. szeptember 30-ára módosította. 

415/2015. (XI. 17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Maláta u. 14. fszt 3. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást Monostoriné 
Kincses Erika sz.: Kincses Erika és Szalai Miklós számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségének eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
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Határidő: 2015. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőkkel 2016. február l-jén a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, és a birtokbaadás megtörtént. A műszaki átadásra még nem 
került sor. 

469/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Lavotta u. ll. 10/40. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Schinclel Szilviának az 1106 Budapest, Táma u. 4. 3/94. szám 
alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az ll 04 Budapest, Lavotta u. ll. 
10/40. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Schinclel Szilvia 
számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, 
legfeljebb hat hónapra, illetve ha a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki 
átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon adja bérbe azzal 
a feltétellel, hogy az ll 06 Budapest, Táma u. 4. 3/94. szám alatti kettő szoba, 43 m2 

alapterületű, komfortos lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2016. január 15. 

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

Intézkedés: A bérlővel 2016. február 29-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. március l-jén volt. A helyreállítás még 
nem fejeződött be, ezért a Tárna u. 4. 3/94. szám alatti lakás leadása sem 
történt meg. 

470/2015. (XII. 15.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szövőszék u. 12. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Kedzierski Jánosnak és Kedzierski Marianna sz.: Torba 
Mariannának az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/30. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Szövőszék u. 12. 
fszt. 3. szám alatti három szoba, 68m2 alapterületű, összkomfortos lakást Kedzierski János és 
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Kedzierski Marianna sz.: Torba Marianna számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, illetve ha a helyreállítási 
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, 
két évre szociális alapon adja bérbe azzal a feltétellel, hogy az ll 02 Budapest, Kolozsvári u. 
29-31. 1/30. szám alatti egy+fél szoba, 44 m2 alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, 
kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 
átadja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel 2016. február 3-án a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. február 4-én volt. A helyreállítási 
kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a műszaki átadás 2016. július 
22-én megtörtént A határozott idejű szerződést 2016. augusztus 3-án 
megkötöttük. A Kolozsvári u. 29-31. 1130. szám alatti lakás leadása még nem 
történt meg. 

19/2016 . (I. 26.) HB határozat 
az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 2/52. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1107 
Budapest, Bihari u. 8/C 2/52. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Horváth Sándor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. március 2-án a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént. 

2112016 . (1. 26.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Hatház u. 7. 11108. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Hatház u. 7. 11108. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Szűcs Györgyné sz.: Csatári Erzsébet számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre 
a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
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Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. március 2-án a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént 

22/2016. (1. 26.) HB határozat 
az ll 05 Budapest, Kápolna u. 3. 7/30. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1105 
Budapest, Kápolna u. 3. 7/30. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Kincses Emília számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
és 

120/2016. (III. 22.) HB határozat 
Kincses Emília és Kincses Krisztina bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(l 0 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Kincses Emília 
bérlőnek a lakáson határozott időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Kincses 
Krisztina számára az 1105 Budapest, Kápolna u. 3. 7/30. szám alatti kettő szoba, 51 m2 

alapterületű, összkomfortos lakást bérlőtársként határozott időre a helyreállítás időtartamára, 
legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon 
a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. február 22-én a helyreállítás időtartamára, 2016. július 
31-éig a szerződést megkötöttük, a birtokbaadás 2016. február 23-án 
megtörtént. Önkormányzati engedéllyel 2016. szeptember 30-áig 
határidőhosszabbítást kapott a munkálatok befejezésére. 
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23/2016 . (1. 26.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 23. 4/12. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
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, Körösi Csoma Sándor út 23. 4112. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Felfóldi Pálné sz.: Pénzes Anna és Felfoldi Pál számára helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, 
továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási 
kötelezettségnek eleget tesz, a műsz~ki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, 
két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. február 10-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént. 

24/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 2. 10/41. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Tóvirág u. 2. 10/41. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Antal Szilvia számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. február 15-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént. 

25/2016 . (1. 26.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 4. 10/41. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Tóvirág u. 4. 10/41. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Cseh Ádám és Gyetvai Nóra számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. február 29. 

71 



--- ----------------------------------------------

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

Intézkedés: A bérlővel 2016. február 10-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént. 

26/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 8. 10/40. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Tóvirág u. 8. 10/40. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Nagy József számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. február 17-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént. 

27/2016. (I. 26.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Üllői út 138. I. ép. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazat) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1107 
Budapest, Üllői út 138. L ép. fszt. l. szám alatti egy+fél szoba, 44 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Nefoussi Mansour számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. július 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. február 19-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént 

72 



116/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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, 
Bolgár u. 10. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást Rózsa 
Róbertné sz.: Rostás Judit és Bukszár Sándor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, egy évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. április 18-án a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént. 

117/2016. (III. 22.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 17. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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. 17. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást Balázs 
Vilmosné sz.: Csiklya Erzsébet és Balázs Vilmos 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, egy évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. április 18-án a helyreállítás időtartamára a szerződést 

megkötöttük, a birtokbaadás is megtörtént. 

146/2016. (IV. 19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Korponai u. 2. 1112. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest 
Korponai u. 2. 1/12. szám alatti egy szoba, 28m2 alapterületű, komfort nélküli lakást Nagyné 
Csikós Ibolya és Nagy István Gergő 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, kettő évre szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2016. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. május 9-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 

megkötöttük, a birtokbaadás 2016. május ll-én megtörtént. 

183/2016. (V. 24.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l 0 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. 
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 József részére 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. 
l O. 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 Perenené 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. 
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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 József részére 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 135 170 Ft, 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 81 00 Ft. 
29. A Bizottság Dohos 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 175Ft. 
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, 3855 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. 
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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 

Intézkedés: Juhász Krisztina, Mede Ferencné, Geleta Miklósné és Szilágyi Erzsébet még 
nem nyújtották be számlát. A többi pályázó részére a támogatást kifizettük. 

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 ll 02 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 adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. július 4-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. július 12-én megtörtént. 

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. 
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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 

Intézkedés: A bérlővel 2016. június 22-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. június 23-án megtörtént. A Kápolna u. 
21. 5/34. szám alatti lakást még nem adta le. 

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 ll 03 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 

Intézkedés: A megállapodás előkészítése megtörtént, egyeztetés folyik a megállapodás 
aláírása érdekében. 

215/2016. (V. 26.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1129. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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 1107 
Budapest, Bihari u. 8/C 1/29. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Benczi Gyula és Benczi Tamás számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérlővel 2016. június 17-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. június 21-én megtörtént. 

216/2016. (V. 26.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Halom u. 40/A 1/3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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 1105 
Budapest, Halom u. 40/A 1/3. szám alatti kettő szoba, 59 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Hovanyecz Pál számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. július ll-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. július 12-én megtörtént. 

217/2016. (V. 26.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Ihász u. 30. 1/14. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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 1105 
Budapest, Ihász u. 30. 1/14. szám alatti kettő szoba, 70 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Gellértfy Imre Tamás és Gellértfyné Fölesinszki Hajnalka számára helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-
ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási 
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, 
öt évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel 2016. június 15-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. június 16-án megtörtént. 

218/2016. (V. 26.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Kozma u. 15. IV. ép. I. Ih. 1/8. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Kozma u. 15. IV. ép. I. lh. 1/8. szám alatti egy szoba, 34m2 alapterületű, komfortos 
lakást Faragó Péter számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
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időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. június 27-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. június 28-án megtörtént. 

219/2016. (V. 26.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Kozma u. 15. V. ép. II. Ih. 1119. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Kozma u. 15. V. ép. II. Ih. 1119. szám alatti egy szoba, 3 7 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Kuti Adrienn számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel 2016. június 22-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. június 23-án megtörtént. 

220/2016. (V. 26.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 15. 7/27. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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, Kőrösi Csoma S. út 15. 7/27. szám alatti három szoba, 64 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Farkas Krisztina számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre 
a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel 2016. június 27-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. június 28-án megtörtént. 
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22112016. (V. 26.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 101. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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 1106 
Budapest, Maglódi út 101. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 33m2 alapterületű, komfortos lakást 
Énekes Mária és Pankotai Gábor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel 2016. július 6-án a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. július 7-én megtörtént. 

222/2016. (V. 26.) HB határozat 
az ll 05 Budapest, Román u. 2. fszt. 3/ A szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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 1105 
Budapest, Román u. 2. fszt. 3/ A szám alatti egy szoba, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Ernst Laura számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. június 20-án a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. június 21-én megtörtént 

223/2016. (V. 26.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Takarék u. 10. fszt. 190. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (l) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Takarék u. l O. fszt. 190. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Kovács Tamás Bálintné sz.: Sütő Éva Anikó és Örkényi Endre György számára helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-
ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási 
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kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, 
öt évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. június 29-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 

megkötöttük, a birtokbaadás 2016. június 30-án megtörtént. 

224/2016. (V. 26.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Üllői út 134. II. Ih. 6/1. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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 1107 
Budapest, Üllői út 134. Il. lh. 6/1. szám alatti kettő szoba, 57 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Molnár Ákos számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb 2016. november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. június 29-én a helyreállítás időtartamára a szerződést 

megkötöttük, a birtokbaadás 2016. július 6-án megtörtént. 

237/2016. (VI. 21.) HB határozat 
a kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a tehetséges sportolók egyéni 
támogatásárakiírt pályázati felhívásra beérkezett l O pályázat érvényes. 
2. A Bizottság a tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt pályázat alapján az l. 
mellékletben meghatározott sportolók támogatására a megjelölt szervezetek részére nyújt 
támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 20. sora terhére. 
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 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/27. ügyiratszámon megtörtént. A 
támogatott sportolókat és a befogadó egyesületeket 2016. június 27-én 
értesítettük a döntésről. A támogatási szerződések aláírása még tart. 
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238/2016. (VI. 21.) HB határozat 
a 2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a 2016. évi kulturális és művészeti 
pályázati felhívásra beérkezett öt pályázat érvényes. 
2. A Bizottság támogatást nyújt a pályázók részére az l. mellékletben foglaltak szerint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 21. sorának terhére. 
3. A Bizottság felkéri a polgáriDestert 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 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/28. ügyiratszámon megtörtént. Egy 
kivételével a támogatási szerződéseket megkötöttük. A Muzsikáló Kőbánya 
Egyesület szerződésének aláírása várhatóan augusztus végéig megtörténik. 

241/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Balogh Tamásné részére olvasó és távollátó szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, legfeljebb 
18 450 Ft. 
2. A Bizottság Mester László Csabáné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 5850 Ft. 
3. A Bizottság Horváth Elemér részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
az ortopéd cipő vételárának 90%-a, legfeljebb 18 290 Ft. 
4. A Bizottság Horváth Elemér részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 60 675 Ft. 
5. A Bizottság Galuszka Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 116 280 Ft. 
6. A Bizottság Drexler István Józsefné részére szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 22 140 Ft. 
7. A Bizottság Győrfi Gyöngyi Margit részére a gyermeke, Aszal os Krisztián megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 24 550 Ft. 
8. A Bizottság Nagy Zoltán részére egészségügyi szolgáltatás megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a fogászati kezelés árának 90%-a, legfeljebb 43 200 Ft. 
9. A Bizottság Bogár Eszter részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 200 340 Ft. 
l O. A Bizottság Brehel Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 162 740 Ft, melyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a forgalmazó részére. 
ll. A Bizottság Tamásné Andráska Hajnalka részére gyógyharisnya megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a gyógyharisnya vételárának 90%-a, legfeljebb 14 970 Ft. 
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12. A Bizottság Dávid Mária Erzsébet részére deréktámasz megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a deréktámasz vételárának 90%-a, legfeljebb 3855 Ft. 
13. A Bizottság Petrovicsné Kádár Mónika részére a gyermeke, Pollák Patrik megvásárolt 
fogszabályzó készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék vételárának 90%-a, 
67 500 Ft. 
14. A Bizottság Czikkely Boldizsár részére az unoka, Czikkely Éva megvásárolt szemüvegéhez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 9900 Ft. 
15. A Bizottság Arányi Ferenc részére l db Monovisc injekció megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely az injekció vételárának 90%-a, legfeljebb 53 550 Ft. 
16. A Bizottság Gyökeres János részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 96 600 Ft. 
17. A Bizottság Magyari László részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 9000 Ft. 
18. A Bizottság Valla Gáborné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 50%-a, legfeljebb 171 OOO Ft. 
19. A Bizottság Molnár-Farkas Zoltán részére alvásterápiás készülék megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely az alvásterápiás készülék árának 90%-a, legfeljebb 98 960 Ft. 
20. A Bizottság Megyeri Erzsébet Sarolta részére a megvásárolt Monovisc injekcióhoz 
támogatást biztosít, amely l db injekció árának 90%-a, 54 OOO Ft. 
21. A Bizottság Tóth Sándorné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 142 785 Ft. 
22. A Bizottság Merley Ferencné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 80%-a, 79 845 Ft. 
23. A Bizottság Urbán Renáta részére a gyermeke, Urbán Gergő megvásárolt fogszabályzó 
készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék vételárának 90%-a, 90 OOO Ft. 
24. A Bizottság Barna Lászlóné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 21 600 Ft. 
25. A Bizottság Sáska Csabáné részére olvasó és távollátó szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék árának 90%-a, legfeljebb 97 200 Ft. 
26. A Bizottság Csüllög Endre részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 85 040 Ft, rnelyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a forgalmazó részére. 
27. A Bizottság Molnár Mihályné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 153 OOO Ft. 
28. A Bizottság Zegreán Istvánné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 230 070 Ft. 
29. A Bizottság Bányász Endre Gáborné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 6390 Ft. 
30. A Bizottság Szabó Józsefné részére a megvásárolt szernüveglencséhez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, 8820 Ft. 
31. A Bizottság Szecsei Sirnonné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 90%-a, 45 OOO Ft. 
32. A Bizottság Barta Béláné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, 45 OOO Ft. 
33. A Bizottság megállapítja, hogy a 

a) Tumpuli Józsefné, valarnint 
b) Fehér Róbertné 
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által benyújtott kérelem nem felel meg a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem nyújtott 
be szakorvosi igazolást, ezért ezen pályázatok érvénytelenek. 
34. A Bizottság megállapítja, hogy a Szombati Tivadarné által benyújtott kérelem nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem nyújtott be ÁF Á-s számlát, ezért a pályázata 
érvénytelen. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Horváth Elemérné, Horváth Elemér, Molnár-Farkas Zoltán, Tóth Sándorné 
és Zegreán Istvánné még nem nyújtott be számlát. A többi igénylő részére a 
támogatás kifizetése megtörtént. 

249/2016. (VI. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kada u. 21. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 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 1103 Budapest, 
Kada u. 21. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást Gulyás Róbert 
számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 
hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási 
kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt 
évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2016. július 20-án a helyreállítás időtartamára a szerződést 
megkötöttük, a birtokbaadás 2016. július 21-én megtörtént. 
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