BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. szeptember 20-án a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. L em.
115.) megtartott ülésén.
Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra
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A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök,
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Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, MácsikAndrás, Varga István, a Bizottság;képviselő tagjáf;
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zdltán, a Bizottság nem képviselő ..
tagjai.
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Távolmaradását előre jelezte:
Bányai Tibor Péter, a bizottság képviselő tagja
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Távolmaradás oka:t
hivatalos elfoglaltság
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Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
jegyző
Kovács Róbert
polgármester
Weeber Tibor
alpolgármester
Radványi Gábor
alpolgármester
Dr. Egervári Éva
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
Ehrenberger Krisztina
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Pfeifer Istvánné
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében
Joós Tamás
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Nagy István
Némethné Lehoczki Klára
Sós Zsuzsanna
Fehér Gyöngyi

Meghívottak:
Dr. Ács Viktória
Dr. Szabados Ottó
Dr. Csurgó Szabolcs
Váradi Eszter
Kálmánné Szabó Judit
Kárpáti Beatrix
Dr. Czagányi Cecília
Horváthné dr. Tóth Enikő

a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője
a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola igazgatója
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X.
Tankerületének igazgatója

jegyzői titkárságvezető

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály részéről
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési
Osztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális
Osztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális
Osztály részéről
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális
Osztály részéről

.: ..

és Civilkapcsolati
és Egészségügyi
és Egészségügyi
és Egészségügyi
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Győrffy

László

a Körösi Csoma Sándor

Kőbányai

Kulturális Nonprofit Kft.

részéről

Belkó Judit

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

részéről

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. Megállapítja,
hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az
ülésről hangfelvétel készül.

Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend
elfogadásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
napirendjét [305/2016. (IX. 20.)]:
l.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása (482. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

2.

Tájékoztató a 2016. évi kőbányai nyári táborokról (461. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

3.

A 2015/2016. nevelési év óvodai beszámolói, valamint az iskolák
tájékoztató (463. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

4.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által műk:ödtetett iskolák
sportköreinek eredményességi támogatása (459. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

5.

A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
gyermekei részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás 2016. évi támogatásának
elszámolásáról (460. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

6.

Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos

előszerződés

tevékenységéről

szóló

megkötése (481. számú

előerjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

7.

Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (446. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

8.

Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (447. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

9.

Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (467. számú előterjesztés)
Weeber Tibor alpolgármester

Előterjesztő:

l O.

Bérlőtársi jogviszony

Előterjesztő:

létesítésére vonatkozó kérelem (448. számú előterjesztés)
Weeber Tibor alpolgármester

ll. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (449. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
12. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (450. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester
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13. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő rnegszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesítése (452. szárnú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
14. Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (4}3. szárnú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
15. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (445. szárnú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

l. napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Beszámol arról, hogy a Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy bevezeti és a Bárka
Kőbányai Hurnánszolgáltató Központ útján biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatást a kerületben. A megkötött szerződés alapján a Body Guard Hungary Kft. 40 darab
jelzőrendszeres készüléket és heti 7 napon keresztül napi 24 órás szolgáltatást biztosít hároméves
időtartarnra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási forma bevezetéséhez a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet rnódosítása
szükséges, továbbá meghatározásra kerül az ellátás intézményi térítési díja. Az intézményi térítési
díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg,
amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az ellátás költsége a szerződéstervezet
alapján 40 készülékre évente 2 664 OOO Ft, és a várható éves átlagos bevétel összesen 360 OOO Ft.
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 482. szárnú
előterjesztés támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet rnódosításáról" szóló 482. szárnú
előterjesztést támogatja [306/2016. (IX. 20.)].

2. napirendi pont:
Tájékoztató a 2016. évi kőbányai nyári táborokról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Az előterjesztés összefoglalja a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
által a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
szervezett nyári táborokat. Összegzi, hogy összesen hány gyerek vett részt a táboroztatásban,
hányan részesültek ingyenes étkeztetésben, hány napot töltöttek a táborban, valarnint azt, hogy
rnilyen programokon tudtak részt venni. Meghatározza, hogy rnilyen egyéb jövőbeli lehetőségek
szükségesek a színvonal emelésével kapcsolatban. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Sós Zsuzsanna: Kiemeli, hogy az iskola és a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit
Kft. között kiváló kapcsolat alakult ki az évek során. Vél eménye szerint az iskola épülete nem
alkalmas nyári táborok rendezésére, ezért kéri, hogy a Bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel.
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Elmondja, hogy korábbanjavaslatokat is tett, hogy hollehetne a nyári táborokat megszervezni. Úgy
véli, hogy a Bánya utca 32. szám alatti egykori iskola épülete alkalmas lenne erre a célra. A tábor
ideje alatt az iskola erősen leamortizálódik. Az idei évben is jelentős problémák adódtak, mivel az
uszoda mögötti kerítést le kellett bontani, mert a gyerekek folyamatosan ide másztak be
dohányozni. Ez egy újabb harcot indított el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé annak érdekében,
hogy elvégezzék a javítást. A konyhai dolgozók is látnak problémákat, hiszen a konyhát koszos
állapotban kapják vissza és az iskolakezdés előtt nagyon kevés idejük van a takarításra, valamint a
helyreállításra. Elmondja, hogy a tanév végi és a tanévkezdési időpont belecsúszik a táborkezdési,
valamint a táborzárási időpontba. Kéri, hogy ha a jövőben megoldható, akkor ne a tanévzárás után
rögtön induljon a tábor.
Radványi Gábor: Igazgatóasszony minden évben elmondja, hogy nem tartja szerencsésnek, hogy a
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kerülnek
megrendezésre a nyári táborok. Beszámol arról, hogy ez az iskola biztosítja a legmegfelelőbb
infrastruktúrát a gyerekek igényeinek a kiszolgálására. Ha más intézményben kerülne
megrendezésre a nyári táboroztatás, akkor az elmondott problémák ugyanúgy fennállnának Nem
tartja indokoltnak a tábor helyének a megváltoztatását Természetesen jövőre új helyzet áll elő,
hiszen az iskolák vagyonkezelői joga a Kelet-Pesti Tankerülethez kerül, de a tulajdonjog megmarad
az ÖnkormányzatnáL Valószínűleg együttműködési megállapodást kell majd kötni a Kelet-Pesti
Tankerülettel, mivel a nyári táborok szervezése továbbra is önkormányzati hatáskör lesz.
Dr Fejér Tibor: Érdeklődik, hogy miért baj az, ha egy igazgató a sajátjának érzi az intézményt?
Radványi Gábor: Nagyon jó, ha az Igazgatóasszony magáénak tekinti az intézményt.
Hangsúlyozza, hogy azért a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában kerülnek megrendezésre a táborok, mert ez az intézmény tudja a legjobb
körülményeket biztosítani.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

A Humánszolgáltatási Bizottság a "20 16. évi
előterjesztést megtárgyalta.

kőbányai

nyári táborokról" száló 3 61. számú

3. napirendi pont:
A 2015/2016. nevelési év óvodai beszámolói, valamint az iskolák tevékenységéről szóló
tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján a közoktatási intézmény nevelési évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy a
tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen a fenntartó részére. A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapest X. Tankerülete tájékoztatója megállapítja, hogy a nevelési-oktatási
intézményekben a kitűzött feladatok megvalósultak, a pedagógiai munka színvonala a nehézségek
ellenére emelkedett. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 463.
számú előterjesztés elfogadásáról.
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307/2016. (IX. 20.) HB határozat
a 2015/2016. nevelési év óvodai beszámolóiról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a
a) Kőbányai Aprók Háza Óvoda,
b) Kőbányai Bóbita Óvoda,
c) Kőbányai Csodafa Óvoda,
d) Kőbányai Csodapók Óvoda,
e) Kőbányai Csupa Csoda Óvoda,
j)
Kőbányai Gépmadár Óvoda,
g) Kőbányai Gesztenye Óvoda,
h) Kőbányai Gézengúz Óvoda,
i)
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda,
j)
Kőbányai Gyöngyike Óvoda,
k) Kőbányai Hárslevelű Óvoda,
l)
Kőbányai Kékvirág Óvoda,
m) Kőbányai Kincskeresők Óvoda,
n) Kőbányai Kiskakas Óvoda,
o) Kőbányai Mászóka Óvoda,
p) Kőbányai Mocorgó Óvoda,
q) Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint a
r)
Kőbányai Zsivaj Óvoda
2015/2016. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.

4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák
sportköreinek eredményességi támogatása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Elmondja, hogy a 2016. évi költségvetés előkészítésekor a Képviselő-testület 2 OOO OOO Ft
keretösszeget különített el a diáksport eredményességi támogatásra. Az elosztásnál 60%-ban az
elért eredmények, 20%-20%-ban a versenyeken résztvevők létszáma és a megrendezett versenyek
száma került figyelem bevételre. Az átcsoportosított összeget 2016. október 15-éig lehet felhasználni
sportfelszerelés- és sportszervásárlásra. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése,
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg
döntését a 459. számú előterjesztés elfogadásáról.
308/2016. (IX. 20.) HB határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák
sportköreinek eredményességi támogatásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
működtetett iskolák közül az l. mellékletben meghatározott intézmények működtetésre
felhasználható dologi és felhalmozási keretét megemelve összesen 2 OOO OOO Ft eredményességi
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. sora terhére történő
átcsoportosítással. Az átcsoportosított összeget 2016. október 15-éig lehet felhasználni
sportfelszerelés- és sportszervásárlásra.
2. A Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben

megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

5. napirendi pont:
A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
gyermekei részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás 2016. évi támogatásának
elszámolásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat l 400 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) részére. A szerződés alapján az
Önkormányzat által biztosított összeget a KLIK a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tanulói részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás
finanszírozása kapcsán a pedagógusok megbízási díjára és a munkaadót terhelő járulékok
elszámolására használhatta fel. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését
a 460. számú előterjesztés elfogadásáról.
309/2016. (IX. 20.) HB határozat
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
gyermekei részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás 2016. évi támogatásának
elszámolásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kőbányai
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tanulói részére szervezett
nyári felügyelet és táboroztatás támogatására kötött 2016. évi szerződés elszámolásáról szóló
beszámolót elfogadja.

6. napirendi pont:
Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Beszámol arról, hogy dr. Huszár Gabriella háziorvos a praxisjogát el kívánja idegeníteni dr.
Rácz Sándor számára, aki a háziorvosi tevékenységét vállalkozási formában kívánja folytatni,
amennyiben az Önkormányzat feladatellátási szerződést köt vele. Dr. Rácz Sándor általános orvosi
diplomával, valamint belgyógyászat és gasztroenterológia szakorvosi képesítéssel rendelkezik. A
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. EüM rendelet alapján a
belgyógyászat vagy gasztroenterológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos az önkormányzat
által igazolt területi ellátási érdekből, a feladatellátási szerződés megkötését követően háziorvostan
szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat
azzal a feltétellel, hogy a háziorvosi szakvizsga megszerzéséig a tevékenység szakmai felügyelet
mellett végezhető. A szakmai felügyeletet az előzetes egyeztetések alapján a Zsivaj utcai orvosi
rendelőben háziorvosi tevékenységet folytató dr. Fejér Tibor biztosítja. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 481. számú előterjesztés támogatásáról.
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A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Háziorvosi praxiSJog
elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről" szóló 481. számú előterjesztést támogatja
[310/2016. (IX. 20.)].

7. napirendi pont:
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezet 14. és a 25. pontja az alábbiak szerint
módosuljon:

"14. A Bizottság Karácsony Zsuzsanna részére a gyermeke, Apáthy Réka Lili megvásárolt
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának [70%-a] 90%-a,
[ll 440 Ft] 14 705 Ft."
"25. A Bizottság Szalai Attila Józsefné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának [70%-a] 90%-a, legfeljebb [16 450 Ft] 21 150Ft."
Indokolás: Az egy főre jutó jövedelem nagyon alacsony.
(446/l. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 446/1. módosító javaslatot.

Gál Judit: Javasolja, hogy a határozattervezet 5. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

"5. A Bizottság Brassai Klára részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
hallókészülék önrészének [70%-a] 90%-a, legfeljebb [106 945 Ft] 137 500 Ft."
Indokolás: Az egy főre jutó jövedelem nagyon alacsony.
(446/2. módosító javaslat)
Ehrenberger Krisztina: Tájékoztatásul elmondja, hogy Brassai Klára további két kérelmet nyújtott
be a Humánszolgáltatási Főosztály felé. Levélben értesítették a kérelmezőt, hogy válasszon a
kerekesszék és a járókeret közül, mivel évente két pályázat benyújtására van csak lehetőség.
Gál Judit: Ebben az esetben visszavonja a 446/2. módosító javaslatot.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 446.
számú előterjesztés elfogadásáról a 44611. módosító javaslat figyelembevételével.
311/2016. (IX. 20.) HB határozat
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Andrási Istvánné részére ortopéd cipő megvásárlásához
támogatást biztosít, amely az ortopéd cipő vételárának 90%-a, legfeljebb 18 720 Ft.
2. A Bizottság Bartolák Edit Erzsébet részére a gyermeke, Szabó Orsolya megvásárolt
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 10 550 Ft.
3. A Bizottság Bálint Eszter részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a fogpótlás
árának 90%-a, legfeljebb 79 470 Ft.
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4. A Bizottság Bánfalvi Mária Magdolna részére szemüveg vásárlásához támogatást biztosít, amely
a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 40 950 Ft.
5. A Bizottság Brassai Klára részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb l 06 945 Ft.
6. A Bizottság Buró Mária részére olvasószemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
kedvezményes szemüveglencse vételárának 70%-a, legfeljebb 2 l 00 Ft.
7. A Bizottság Czene Gyuláné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 97 160 Ft, melyet az Önkormányzat átutalással fizet
meg a forgalmazó részére.
8. A Bizottság Egervári Jánosné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 96 920 Ft, melyet az Önkormányzat átutalással fizet
meg a forgalmazó részére.
9. A Bizottság Fehér Vendelné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse vételárának 70%-a, legfeljebb 10 750 Ft.
l O. A Bizottság Galambos Endréné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 132 590 Ft.
ll. A Bizottság megállapítja, hogy Gariscsák Imréné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező nem
nyújtott be névre szóló ÁF Á-s számlát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak.
12. A Bizottság Gereczéné Tóth Edit részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít,
amely az ortopéd cipő vételárának 70%-a, legfeljebb 14 225 Ft.
13. A Bizottság megállapítja, hogy Gyerres Pálné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 60
napnál régebbi ÁF Á-s számlát nyújtott be, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak
14. A Bizottság Karácsony Zsuzsanna részére a gyermeke, Apáthy Réka Lili megvásárolt
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 14 705 Ft.
15. A Bizottság Kékesi Györgyné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a
fogpótlás vételárának 90%-a, 54 OOO Ft.
16. A Bizottság Kiss Gizella Gyöngyi részére a gyermeke, Varga Attila Pál megvásárolt
gyógycipőjéhez támogatást biztosít, amely a gyógycipő vételárának 90%-a, 16 OOO Ft.
17. A Bizottság Kutiné Ádám Szilvia részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 95 900 Ft.
18. A Bizottság Magyari Andrásné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 86 235 Ft, melyet az Önkormányzat átutalással
fizet meg a forgalmazó részére.
19. A Bizottság Mezei Jánosné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse árának 90%-a, 2 970 Ft.
20. A Bizottság Perczel Zoltánné részére távollátó szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, legfeljebb 7 OOO Ft.
21. A Bizottság Perczel Zoltánné részére olvasószemüveg megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, legfeljebb 7 OOO Ft.
22. A Bizottság Pető Éva Rozália részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse árának 90%-a, 65 790 Ft.
23. A Bizottság megállapítja, hogy a Pusztai Gyuláné által benyújtott kérelem nem felel meg a
pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem rendelkezik a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási
területén lakóhellyel, ezért a pályázata érvénytelen.
24. A Bizottság Szabó György Istvánné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít,
amely a fogpótlás árának 70%-a, l 05 OOO Ft.
25. A Bizottság Szalai Attila Józsefné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a
fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 21 150 Ft.
26. A Bizottság Szalkai Miklósné részére a megvásárolt Adasta infúzióhoz támogatást biztosít,
amely az Adasta infúzió árának 70%-a, 18 895 Ft.
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27. A Bizottság Terjéki Valéria részére a gyermeke, Balog Sándor szemüvegének vásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb ll 025 Ft.
28. A Bizottság Tompa Perenené részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse vételárának 70%-a, legfeljebb 5 600 Ft.
29. A Bizottság Vidák Renáta Katalin részére a gyermeke, Goman Jázmin Ticia megvásárolt
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 16 055 Ft.
30. A Bizottság Vitai Gréta Mirella részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse vételárának 90%-a, 5 400 Ft.
31. A Bizottság Zágonyi Artur Imre részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 67 070 Ft.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

8. napirendi pont:
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 44 7. számú
előterjesztés elfogadásáról.
312/2016. (IX. 20.) HB határozat
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Balog Ernőné részére ápolási támogatást állapít meg 2016.
október l-jétől 12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen
120 OOO Ft.
2. A Bizottság Hartlein Nándor Jenőné részére ápolási támogatást állapít meg 2016. október l-jétől
12 hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

9. napirendi pont:
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Javasolja,
hogy az egyes kérelmeket külön-külön tárgyalják.
l. Az ll 08 Budapest, Magiádi út l 03/C fszt. 69. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.

9

313/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1108 Budapest, Maglódi út 103/C fszt. 69. 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, Maglódi út
103/C fszt. 69. szám alatti egy szoba, 38 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Kaszala Margit számára határozott időre, 2018. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. Az ll 04 Budapest, Sörgyár u. 42. 1/3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Szabó Krisztián képviseletében dr. Czagányi Cecília: Javasolja, hogy a határozattervezetben
szereplő "komfortos lakást" szövegrész helyébe az "összkomfortos lakást" szöveg lépjen.
Indokolás: Az előterjesztés benyújtását
a komfortfokozat változása.

követően

jutott a Humánszolgáltatási

Főosztály

tudomására

(467/l. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 467/1. módosító javaslatot.

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467.
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 467/1. módosító
javaslat figyelembevételével.
314/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1104 Budapest, Sörgyár u. 42. 113. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Sörgyár u.
42. 1/3. szám alatti kettő szoba, 53 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában
Ónodi Mária számára határozott időre, 2018. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

3. Az ll 07 Budapest, Szárnyas u. 8/A fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
315/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1107 Budapest, Szárnyas u. 8/A 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 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Szárnyas u.
8/A fszt. 4. szám alatti egy szoba, 30 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Horváth Szilvia számára határozott időre, 2018. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

2016. október 15.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

4. Az ll 08 Budapest, Maglódi út 38. Il ép. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
316/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1108 Budapest, Maglódi út 38. Il. ép. 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 1108 Budapest, Maglódi út
38. Il. ép. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Szabó Bernadett és Kováts Zsolt számára határozott időre, 2018. szeptember 30. napjáig szociális
alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

5. Az ll 08 Budapest, Szegé/v u. 5. fszt. 271. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
317/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1108 Budapest, Szegély u. 5. fszt. 271. 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, Szegély u.
5. fszt. 271. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Kun
Istvánné született Kocs Ilona Julianna számára határozott időre, 2019. szeptember 30. napjáig
szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

6. Az ll 05 Budapest, Maláta u. 13. fszt. 17. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
318/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1105 Budapest, Maláta u. 13. fszt. 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 1105 Budapest, Maláta u.
ll

13. fszt. 17. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Sánta
Elemérné született Bencze Anna számára határozott időre, 2017. március 31. napjáig szociális
alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
7. Az ll 07 Budapest. Üllői út 138. I fh. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
319/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1107 Budapest, Üllői út 138. I. Ih. 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 1107 Budapest, Üllői út
138. I. lh. fszt. l. szám alatti egy+fél szoba, 44 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi
állapotában Nefoussi Mansour számára határozott időre, 2017. szeptember 30. napjáig szociális
alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

8. Az ll 07 Budapest, Üllői út 134. V. fh. 512. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Érdeklődik, hogy a közös képviselő mikor értesítette a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t arról,
hogy a lakásban a vízóra hitelesítése 2009-ben lejárt?
Pfeifer Istvánné: A közös képviselő a felmondást követően értesítette a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt.-t erről a problémáról. A család bérleti jogviszonya bérlettartozás miatt került felmondásra.
Weeber Tibor: Véleménye szerint a bérleményellenőrzések fontos elemének kellene lennie az órák
ellenőrzése.

Pfeifer Istvánné:
bérleményellenőrzés,

Tájékoztatásul elmondja, hogy minden esetben
de ebben az esetben a család nem volt együttműködő.

kiterjed

erre

1s

a

Weeber Tibor: Elmondja, hogy a vízórán van egy dátum a hitelesítés évéről. Úgy gondolja, hogy
ha valaki egy hét évvel ezelőtti dátumot lát a vízórán, akkor felmerülhet a kérdés benne, hogy
hitelesítve van-e a vízóra.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467.
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
320/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1107 Budapest, Üllői út 134. V.lh. 5/2. 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 Kecskés Csabának és Sándor
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Andreának az 1107 Budapest, Üllői út 134. V. lh. 5/2. szám alatti egy+fél szoba, 43 rn2 alapterületű,
összkomfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

9. Az ll 03 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 13. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. szárnú
előterjesztés 9. rnellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
321/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 13. 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. 13. szám alatti kettő+fél szoba, 71 rn2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Garáné Paár Magdolna számára határozott időre, 2019. szepternber 30. napjáig szociális alapon
bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

l O. Az ll 02 Budapest, Endre u. 8/B fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés l O. rnellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
322/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1102 Budapest, Endre u. 8/B 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 1102 Budapest, Endre u.
8/B fszt. l. szám alatti egy szoba, 28 rn2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Oláh
Gabriella számára határozott időre, 2019. szepternber 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

ll. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 3/67. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Pfeifer Istvánné: Tájékoztatásul jelzi, hogy rnúlt hét kedden a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
és a városvezetés között egyeztetés történt az ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatban. Az
egyeztetésen felrnerült, hogy a Bihari utca 8/C szám alatti ingatlanon a függőfolyosó olyan
rnértékben sérült, hogy szükséges a dúcolása. Megállapodás történt azzal kapcsolatban, hogy a
Bihari út 8/C szám alatti ingatlan is kerüljön be akiürítendő lakások állományába.

vezetősége
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Előterjesztő

szóbeli módosító javaslata:

Weeber Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon:

"A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest,
Bihari u. 8/C 3/67. szám alatti, egy szoba, 28 m 2 alapterületű komfortos lakást jelenlegi állapotában
Szántó Zoltán számára határozott időre, [2018. szeptember 30.] 2017. március 31. napjáig szociális
alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója"
Indokolás: a Bihari út 8/C szám alatti ingatlan helyzetének rendezése okán.
(467/2. módosító javaslat)
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467.
számú előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 467/2. módosító
javaslat figyelembevételével.
323/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/67. 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,
Bihari u. 8/C 3/67. szám alatti, egy szoba, 28 m2 alapterületű komfortos lakást jelenlegi állapotában
Szántó Zoltán számára határozott időre, 2017. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

12. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 2/38. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Előterjesztő

szóbeli módosító javaslata:

Weeber Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon:

"A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest,
Bihari u. 8/C 2/38. szám alatti, kettő szoba, 51 m2 alapterületű komfortos lakást jelenlegi állapotában
Baranyi Nikoletta számára határozott időre, [2018. szeptember 30.] 2017. március 31. napjáig
szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója"
Indokolás: a Bihari út 8/C szám alatti ingatlan helyzetének rendezése okán.
(467/3. módosító javaslat)
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy ebben az esetben a fél év leteltével mi történik?
Weeber Tibor: A kérelmezök elhelyezését máshol kell megoldani miután letelt a fél év.
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, az Önkormányzatnak nincs elhelyezési
kötelezettsége ezekben az esetekben. Jelen esetben a Bizottság bérleti jogviszonnyal már nem
rendelkező ügyfelek kérelmeiről dönt. A határozott idejű bérleti jogviszony lejártával a
Bizottságnak újra döntenie kell arról, hogy a kérelmezőnek ad-e vagy sem lakást.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467.
számú előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 467/3. módosító
j avaslat figyelembevételével.
324/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/38. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest,
Bihari u. 8/C 2/38. szám alatti, kettő szoba, 51 m2 alapterületű komfortos lakást jelenlegi állapotában
Baranyi Nikoletta számára határozott időre, 2017. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

13. Az ll 07 Budapest. Bihari u. 8/C 3/70. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Gál Judit: Rövid tájékoztatást kér azzal kapcsolatban, hogy Kiss Gizella Gyöngyi miért bérel két
önkormányzati lakást?
Weeber Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy Kiss Gizella Gyöngyi a korábban a Kőbányai úton
bérelt lakására nem tudta fizetni a bérleti díjat, így l 694 326 Ft hátralékat halmozott fel. Erre a
díjtartozásra részletfizetést kapott, amelyet a munkabéréből vonnak le minden hónapban. Szociális
helyzetére való tekintettel kapott egy kisebb lakást, amelynek a bérleti díjamellett a felhalmozott
tartozás részleteit is fizetnie kell.
Előterjesztő

szóbeli módosító javaslata:

Weeber Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon:

"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 3170. szám alatti, egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi
állapotában Kiss Gizella Gyöngyi számára határozott időre, [2017. szeptember 30.] 2017. március
lL napjáig szociális alapon bérbe adja.
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- - - - - - - - - - - - - - -

Határidő:

Feladatkörében érintett:

-

2016. október 15.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója"

Indokolás: a Bihari út 8/C szám alatti ingatlan helyzetének rendezése okán.
(467/4. módosító javaslat)
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 13. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 467/4. módosító javaslat
figyelembevételével.
325/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3170. 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,
Bihari u. 8/C 3/70. szám alatti, egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi
állapotában Kiss Gizella Gyöngyi számára határozott időre, 2017. március 31. napjáig szociális
alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

14. Az 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem

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

"A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Butira Gábornak az 1103
Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakás[t a
jelenlegi állapotában Hotira Gábor számára határozott időre, 2018. szeptember 30. napjáig
szociális alapon bérbe adja] bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója"
Indokolás: Az ott lakók elmondása szerint a bérlő nem lakik életvitelszerűen a lakásban.
(467/5. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 467/5. módosító javaslatot.

Varga István: Véleménye szerint változtatni kellene a bérleményellenőrzések módján.
Weeber Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a bérleményellenőrzésekkel
kezdeményezni fog egy megbeszélést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel.

kapcsolatban

Elnök: Amennyiben nincs többhozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467.
számú előterjesztés 14. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról a 467/5. módosító
j avaslat figyelembevételével.

16

326/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(6 igen szavazattal, 3 tartózkodással)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Hutira Gábornak az 1103
Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakás
bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

15. Az ll 08 Budapest, Szegély u. 7. fszt. 256. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 15. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
327/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1108 Budapest, Szegély u. 7. fszt. 256. 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, Szegély u.
7. fszt. 256. szám alatti kettő szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Batki Sebestyénné született Juhász Mária számára határozott időre, 2019. szeptember 30. napjáig
szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

16. Az ll 03 Budapest, Vasgyár u. 12. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 16. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
328/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1103 Budapest, Vasgyár u. 12. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről
(8 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 Sárközi Józsefné született
Kozák Gyöngyi az 1103 Budapest, Vasgyár u. 12. fszt. 6. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2
alapterületű, komfortos lakás bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

17. Az ll Ol Budapest, Gép u. 15. II lh. 1/9. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 17. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
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329/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1101 Budapest, Gép u. 15. II. Ih. 1/9. szám alatti lakás bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
§ (2) bekezdése alapján az
32/2012.
(IX.
24.) önkormányzati rendelet 3.
ll Ol Budapest, Gép u. 15. II. lh. 1/9. szám alatti, kettő szoba, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást
Nép Ádám számára határozott időre, 2017. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

18. Az 1102 Budapest, Halom u. 15. 1124. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 18. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
330/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1102 Budapest, Halom u. 15. 1/24. szám alatti lakás bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
§ (2)
bekezdése
alapján az
32/2012.
(IX.
24.)
önkormányzati rendelet 3.
1102 Budapest, Halom u. 15. 1/24. szám alatti, kettő szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást
Bartók Róbert számára határozott időre, 2017. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

19. Az ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 79. fszt. l 07. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 19. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
331/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 79. fszt. 107. 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 1108 Budapest, Sibrik
Miklós út 79. fszt. l 07. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást a j elenlegi
állapotában Vince Piroska Zsuzsanna és Vince Roland Ádám számára határozott időre, 20 l 7.
március 31. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

20. Az 1104 Budapest, Harmat u. 150. 5123. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 467. számú
előterjesztés 20. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
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332/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1104 Budapest, Harmat u. 150. 5/23. 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 1104 Budapest, Harmat u.
150. 5/23. szám alatti kettő szoba, 53 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában
Hakkel Krisztián számára határozott időre, 2018. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

10. napirendi pont:
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 448. számú
előterjesztés elfogadásáról.
333/2016. (IX. 20.) HB határozat
Kun Istvánné és Kun Gergő 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 alapján Kun Istvánné
született Kocs Ilona Julianna bérlőnek a lakáson határozott időre, 2019. szeptember 30. napjáig
fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Kun Gergő számára az ll 08 Budapest, Szegély u. 5.
fszt. 271. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozott időre,
2019. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

ll. napirendi pont:
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 449. számú
előterjesztés elfogadásáról.
334/2016. (IX. 20.) HB határozat
Frank Katalin, Hagymássy Irma, valamint Mácsai Istvánné 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 alapj án
hozzájárul Frank Katalin Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló,
ll 02 Budapest, Kőrösi Cs. S. út 40. fszt. l. szám alatti három szoba, 87 m2 alapterületű,
összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának, Hagymássy Irma Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Kőrösi Cs. S. út 40.
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2/23. szám alatti egy szoba, 42 m 2 alapterületű összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti jogának,
valamint Mácsai Istvánné 6352 Fajsz, Vörösmarty u. 8. (hrsz.: 392) szám alatt található kivett
lakóház és udvar megnevezésű ingatlaura vonatkozó tulajdonjogának cseréjéhez.
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 Budapest,
Kőrösi Cs. S. út 40. fszt. l. szám alatti három szoba, 87 m2 alapterületű, összkomfortos lakást
Hagymássy Irma számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja.
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 Budapest,
Kőrösi Cs. S. út 40. 2/23. szám alatti egy szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Mácsai
Istvánné számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
335/2016. (IX. 20.) HB határozat
Holló Viktória és Nagy Mónika 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 Holló Viktória Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló,
1103 Budapest, Kada u. 19. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 30 m 2 alapterületű, komfortos lakásra
vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és N agy Mónika 1154 Budapest, Szerencs u. 119. fszt.
3. (hrsz.: 85421/0/A/3.) szám alatt található lakás megnevezésű ingatlaura vonatkozó
tulajdonjogának cseréjéhez.
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1103 Budapest, Kada
u. 19. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 30m2 alapterületű, komfortos lakást Nagy Mónika számára
határozatlan időre szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

12. napirendi pont:
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 450. számú
előterjesztés elfogadásáról.
336/2016. (IX. 20.) HB határozat
Sárosi Tibor és Négyesi Ottó önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó
részletfizetési kérelméről
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
(l)
bekezdése
alapján
32/2012.
(IX.
24.)
önkormányzati
rendelet
25.
§
Sárosi Tibornak és Négyesi Ottónak az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 3/68. szám alatti
önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott lakbérhátralékukra 48 havi részletfizetést engedélyez.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

2016. október 15.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

337/2016. (IX. 20.) HB határozat
László Krisztina 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 László Krisztinának az 1102
Budapest, Bánya u. 20. fszt. ll. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott- lakbérhátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

13. napirendi pont:
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesítése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 452. számú
előterjesztés elfogadásáról.
338/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1102 Budapest, Hölgy u. 40. fszt. 5. 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 Mudin Annamária 1102 Budapest, Hölgy u. 22. fszt. 5. 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,
Hölgy u. 40. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást
Mudin Annamária számára határozott időre, 2021. szeptember 30. napjáig rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 02
Budapest, Hölgy u. 22. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi
állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő:
2016. október 15.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
339/2016. (IX. 20.) HB határozat
az 1102 Budapest, Hölgy u. 21. fszt. l. 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 Bucher Mária 1102 Budapest, Hölgy u. 22. fszt. l. szám alatti lakásra vonatkozó
lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
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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,
Hölgy u. 21. fszt. l. szám alatti egy szoba, 40 m2 alapterületű, összkomfortos lakást
Bucher Mária számára határozott időre, 2021. szeptember 30. napjáig rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 02 Budapest, Hölgy u.
22. fszt. l. szám alatti két szoba, 63 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában átadja a
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. részére.
Határidő:
2016. október 15:
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

14. napirendi pont:
Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 473. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Lakások szolgálati lakás céljára
történő kijelöléséről" szóló 473. számú előterjesztést támogatja [340/2016. (IX. 20.)].

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
zárt ülésen tárgyalja a 15. számú napirendi pontot.

15. napirendi pont:
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Szociális tárgyú
fellebbezések elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 10.10 órakor bezárja.

abó Krisztián
jegyző

22

A jegyzőkönyv mellékletei

./

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

D

határozatok melléklete

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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