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

Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban egyes sorszámmal jelölt az "Önkormányzat 
által működtetett köznevelési intézmények állami működésbe adásáról" szóló előterjesztés 
nem került benyújtásra. 

Javasolja, hogy a Bizottság 18. napirendi pontként tárgyalja a "Tájékoztató a lakások 
ellenőrzésének szabályairól" szóló 616. számú előterjesztést. Kéri, hogy a Bizottság hozza 
meg döntését a sorrendmódosításról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal 18. napirendi pontként 
tárgyalja a "Tájékoztató a lakások ellenőrzésének szabályairól" szóló 616. számú 
előterjesztést [414/2016. (XII. 13.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
napirend elfogadásáról a sorrendmódosítás figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [415/2016. (XII. 13.)]: 

l. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (623. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (643. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Besszer Koncert Kft. támogatása (619. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelme (607. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme (625. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködés (622. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
évi munkaterve (640. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Humánszolgáltatási Bizottság 2017. évi munkaterve (618. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor önkormányzati képviselő 

9. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásának elszámolása (595. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolása (621. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ll. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék és telephelyei szakmai programjának jóváhagyása 
(591. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (592. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (593. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (594. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (615. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Önkormányzati lakások összevonása és bérbeadása (620. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (61 7. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Tájékoztató a lakások ellenőrzésének szabályairól (616. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (608. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Önkormányzatunk idén is csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. Ebben az évben 63 felsőoktatásban részt vevő hallgató nyújtott 
be a törvényes határidőn belül pályázatot, továbbtanulás előtt álló középiskolai tanuló által 
pályázat nem érkezett. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 623. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról" szóló 623. számú előterjesztést 
támogatja [416/2016. (XII. 13.)]. 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 643. 
számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék alapító okiratának módosításáról" szóló 643. számú előterjesztést támogatja 
[417/2016. (XII. 13.)]. 

3. napirendi pont: 
A Besszer Koncert Kft. támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a Besszer Koncert Kft. támogatási kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz. Tájékoztatásukban bemutatták a Citfra György Fesztivált. Kérésük az 
Önkormányzat felé a Cziffra György ösztöndíjak megalakulásához és az első két 2017. évi 
ösztöndíjas ösztöndíjának kifizetéséhez bruttó l millió forint támogatás nyújtása. Kéri, akinek 
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 619. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással a "Besszer Koncert Kft. 
támogatásáról" szóló 619. számú előterjesztést támogatja [418/2016. (XII. 13.)]. 

4. napirendi pont: 
A László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a László Király Egyházi Kórusalapítvány elnöke 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a Szent László Kórus 2016. évi őszi előadásai 
költségeinek támogatása iránt. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 607. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással a "László Király Egyházi 
Kórusalapítvány támogatási kérelméről" szóló 607. számú előterjesztést támogatja [419/2016. 
(XII. 13.)]. 

5. napirendi pont: 
A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tárnok Mária, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány elnöke kérelemmel 
fordult az Önkormányzathoz a budapesti Millenáris parkban 20 l 7. február 18-án 
huszonegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Csángó Bál költségeinek támogatása iránt. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 625. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kisebbségekért - Pro 
Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről" szóló 625. számú előterjesztést támogatja 
[420/2016. (XII. 13.)]. 
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6. napirendi pont: 
A Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködés 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat évek óta szerződés keretében támogatást nyújt a legnagyobb 
kőbányai sportegyesületeknek, amelyek a taglétszámuk, a tevékenységük és az eredményeik 
alapján kiemeit szerepet töltenek be a kerület sportéletében. A Képviselő-testület a Kőbánya 
Sport Clubbal az együttműködés időtartamát 2016. december 31. napjáig határozták meg. Dr. 
György István, a KSC képviselője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a következő 
olimpiai ciklusra szóló együttműködés létesítése céljából, továbbá évi 46 millió forint 
támogatás nyú j tását kéri az Önkormányzattól a 2017. január. l. és 2020. december 31. közötti 
időszakra. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 622. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya Sport Clubbal 
történő együttműködésről" szóló 622. számú előterjesztést támogatja [42112016. (XII. 13.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 640. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről" szóló 640. számú 
előterjesztést támogatja [422/2016. (XII. 13.)]. 

8. napirendi pont: 
A Humánszolgáltatási Bizottság 2017. évi munkaterve 

Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor önkormányzati képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 618. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

423/2016. (XII. 13.) HB határozat 
a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. évi munkatervéről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az l. melléklet szerint hagyjajóvá a 2017. évi munkatervét. 

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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9. napirendi pont: 
Az iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat évek óta kiemeit figyelmet fordít a kerület 
nevelési-oktatási intézményeibe járó gyermekek táboroztatására. A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 5 OOO OOO Ft összeg állt 
rendelkezésre az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Az óvodai, iskolai táborok, 
erdei iskolák 2016. évi támogatására rendelkezésre álló összeget teljes egészében az iskolák 
kapták, mivel az óvodák részéről nem érkezett támogatási kérelem. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Elmondja, hogy tavaly felmerült, hogy csak a minimum három napig tartó erdei 
iskolákat támogassa a Bizottság, ennek ellenére az előterjesztésben szerepeitek rövidebb 
időtartamúak is. Kéri, hogy a következő évben fontolják meg ezt a kitételt. 

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

424/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásának elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2016. évi erdei 
iskola, nyári tábor támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

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

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az alapítványok képviselői megküldték az 
Önkormányzatnak a szerződések szerinti határidőig a támogatási összeg felhasználásáról az 
elszámolást és a beszámolót. Az alapítványok a támogatás összegét városismereti program 
megvalósítására, karácsonyi ünnepség megrendezésére, karácsonyi ajándékok beszerzésére, 
udvari szabadidős foglalkozásokhoz szükséges bútorok beszerzésére, informatikaterem 
berendezésére, pedagógiai szakmai anyagok és az informatikai eszközök beszerzésére 
fordították. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
621. számú előterjesztés elfogadásáról. 

425/2016. (XII. 13.) HB határozat 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság 

a) a Zöld Dió Alapítványnak a 300 OOO forint, 
b) az Arany-Bánya Alapítványnak a 295 OOO forint, 
c) az Aranyüllő Alapítványnak az 590 OOO forint, 
d) az Egyesült Erővel Iskolai Alapítványnak 

da) a 2 OOO OOO forint és 
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db) a 2 900 OOO forint, 
e) az Újhegy 2000 Alapítványnak 

ea) a 2 300 OOO forint és 
eb) az l 908 981 forint, valamint 

j) az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványnak 
fa) a 4 70 OOO forint, 
jb) az l 400 OOO forint és 
fc) a 748 OOO forint 

támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

ll. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék és telephelyei szakmai programjának jóváhagyása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 591. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

426/2016. (XII. 13.) HB határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék és telephelyei szakmai programjának jóváhagyásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakmai programját az 
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Fecskefészek Bölcsőde szakmai programját 
a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde szakmai programját a 3. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
4. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Apraja Falva Bölcsőde szakmai programját a 
4. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
5. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gyermeksziget Bölcsőde szakmai 
programját az 5. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gyöngyike Bölcsőde 
szakmai programját a 7. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
7. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Manóvár Bölcsőde szakmai programját a 8. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
8. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Apró Csodák Bölcsőde szakmai 
programját a 9. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
9. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szivárvány Bölcsőde szakmai programját a 
l O. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
10. Ez a határozat 2017. január l-jén lép hatályba. 

(A határozat 1-1 O. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szerepi ővel.) 
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12. 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 2., 7. és 10. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 

"2. A Bizottság Bencze Károly József részére az elkészített fogpótláshoz l 00 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít [,amely a fogpótlás vételárának 40%-a, 216 OOO Ft]. 
( ... ) 
7. A Bizottság Ritka Elemér részére a fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft összegű támogatást 
biztosít [,amely a fogpótlás árának 60%-a, legfeljebb 180 OOO Ft]. 
( ... ) 
10. A Bizottság Kunszt Ákos György részére fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít [,amely a fogpótlás árának 40%-a, legfeljebb 182 OOO Ft]. 

(592/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kérdezi Weeber Tibor előterjesztőt, elfogadja-e az 592/1. módosító javaslatot? 

Weeber Tibor: Kéri, hogy a Bizottság döntsön az 592/l. módosító javaslat elfogadásáról. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 592/l. módosító javaslat elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadja az 592/1. 
módosító javaslatot [427/2016. (XII. 13.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
592. számú előterjesztés elfogadásáról az 592/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

428/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Balogh Tamásné részére az elkészített alsó-felső fogsorhoz 
támogatást biztosít, amely az alsó-felső fogsor vételárának 70%-a, 32 200 Ft. 
2. A Bizottság Bencze Károly József részére az elkészített fogpótláshoz 100 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít. 
3. A Bizottság Boczán Bernadett részére a gyermeke, Boczán Nadin mobil rámpa vásárlásához 
támogatást biztosít, amely a mobil rámpa árának 70%-a, legfeljebb 146 685 Ft. 
4. A Bizottság Bognár Tamásné részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő vételárának 90%-a, 14 175Ft. 
5. A Bizottság megállapíija, hogy Borbándi Andrea pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
6. A Bizottság Fischer Károlyné részére a megvásárolt gyógycipőhöz támogatást biztosít, amely 
a gyógycipő vételárának 70%-a, 23 31 O Ft. 
7. A Bizottság Ritka Elemér részére a fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft összegű támogatást 
biztosít. 
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8. A Bizottság Hornyák Istvánné részére vércukorszintmérő vásárlásához támogatást biztosít, 
amely a vércukorszintmérő árának 70%-a, legfeljebb 7075 Ft. 
9. A Bizottság Károly Mónika részére a gyermeke, Károly Róbert Zsolt megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 23 580 Ft. 
10. A Bizottság Kunszt Ákos György részére fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít. 
ll. A Bizottság N agy Andor részére a megvásárolt medenceszorító öv höz támogatást biztosít, 
amely a medenceszorító öv vételárának 90%-a, 295 5 Ft. 
12. A Bizottság Nagy Andor részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, ll 700 Ft. 
13. A Bizottság Nagy Zoltán részére az igénybe vett fogászati beavatkozáshoz támogatást biztosít, 
amely a fogászati beavatkozás vételárának 70%-a, 50 050 Ft. 
14. A Bizottság Ódor Lászlóné részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
az ortopéd cipő árának 70%-a, legfeljebb 12 445 Ft. 
15. A Bizottság Perina Péter Jánosné részére a szemüveglencse vásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 25 380 Ft. 
16. A Bizottság Potóczki Tamásné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, ll 700 Ft. 
17. A Bizottság Potóczki Tamásné részére a gyermeke, Potóczki Roland Tamás megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 12 600 Ft. 
18. A Bizottság Ré:ffi Beatrix Erzsébet részére a gyermeke, Havasi Nikolett megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 7200 Ft. 
19. A Bizottság Simon Klára részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
kedvezményes szemüveglencse vételárának 90%-a, 16 065 Ft. 
20. A Bizottság Tamásné Andráska Hajnalka részére két darab gyógyharisnya vásárlásához 
támogatást biztosít, amely a két darab gyógyharisnya árának 90%-a, legfeljebb 29 050 Ft. 
21. A Bizottság Varga Perenené részére a gyermeke, Varga Katalin megvásárolt szemüvegéhez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 25 425 Ft. 
22. A Bizottság megállapítja, hogy Verseczy Mária Anna pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
kiírás nak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

13. 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 az 593. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

429/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló Bali 
Zsuzsanna részére a törvényes képviselője, Bali Gáborné gondnok ú~án ápolási támogatást állapít 
meg 2017. január l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
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2. A Bizottság megállapí~a, hogy Balog Árpád Gézáné havi nettó jövedelme 6850 Ft-tal 
meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
3. A Bizottság Cibi Gyuláné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Holeva Eleftéria részére ápolási támogatást állapít meg 2017. január l-jétőll2 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Kovács Zsuzsanna részére ápolási támogatást állapít meg 2017. január l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Sárközi Vince részére ápolási támogatást állapít meg 2017. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
7. A Bizottság Siket László részére ápolási támogatást állapít meg 2017. január 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 

14. 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 1102 Budapest. Füzér u. 29/B fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

430/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 29/B fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Füzér u. 29/B fszt. l O. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Aracsi Mónika számára határozott időre, 2018. december 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az 1107 Budapest. Bihari u. 8/C 1123. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

43112016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1123. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
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szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C 1/23. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Csiki Karolina számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017.január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 03 Budapest, Gerelv u. 62. fszt. 14. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

432/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 62. fszt. 14. 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. 62. fszt. 14. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Zsigó Gáborné született Rácz Mária számára határozott időre, 2017. december 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017.január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3170. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Lakatos Béla: A Hős utcai kérelmek kapcsán érdeklődik, hogy a lakások a Bihari útihoz 
hasonló okból kerülnek-e csak fél évre bérbeadásra? 

Weeber Tibor: Igen, ugyanabból az okból. 

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

433/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3170. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/B 3170. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Toldi Andrea Katalin számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll Ol Budapest, Hős u. 15/B fszt. l O. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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434/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B fszt. 10. 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/B fszt. 10. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotábanDanyi József számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az 1107 Budapest. Szállás u. 32-34. 2. épület 311. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

435/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 32-34. 2. épület 3/1. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Szállás u. 32-34. 2. épület 3/1. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában Csikiné Kalányos Viktória Viola és Csiki 
Bertalan számára határozott időre, 2017. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az ll 06 Budapest. Tárna u. 4. 416. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

436/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 4/6. 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 1106 Budapest, 
Tárna u. 4. 416. szám alatti egy szoba, 34m2 alapterületű, komfortos lakást Balog Rozália és 
Ónodi Gábor 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. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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8. Az ll 05 Budapest, Maláta u. 14. (szt. 17. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

437/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 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 1105 Budapest, 
Maláta u. 14. fszt. 17. szám alatti egy szoba, 42 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Lulay Zsuzsanna számára határozott időre, 2018. december 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017.január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/113. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

438/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/113. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20.§ (l) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Tárna u. 4. 3/113. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást Kecskés Mária 
és Farkas Péter 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. 
Határidő: 2017.január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l O. Az ll 05 Budapest, Vaspá/va u. 58. (szt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 10. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

439/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. 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 1105 Budapest, 
Vaspálya u. 58. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Nagy Ákosné született Papp Andrea számára határozott időre, 2017. december 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 18. épület 1/6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Gál Judit: Kéri, hogy a jövőben a szociális alapdíj ts kerüljön számszerűsítésre az 
előterj esztésben. 

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

440/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 18. épület 116. 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, 
Hungária krt. 1-3. 18. épület 116. szám alatti egy+fél szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Bálint Sándorné született Félix Erzsébet számára határozott 
időre, 2017. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017.január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 26. épület [szt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

44112016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 26. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 26. épület fszt. l. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Borda Károlyné született V éber Rózsa Aranka számára határozott időre, 
2017. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 21. épület 118. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 13. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

14 



442/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 21. épület 1/8. 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 21. épület 1/8. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Bodnár Zoltán számára határozott időre, 2017. december 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 22. épület 1/6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 14. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

443/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 22. épület 1/6. 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 22. épület 1/6. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Gonda Sándor és Gonda Sándorné született Jelenik Katalin számára 
határozott időre, 2017. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 28. épület [szt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
szám ú előterjesztés 15. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

444/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 28. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 28. épület fszt. 3. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Szabó Józsefné született Fülöp Erzsébet és Szabó József számára 
határozott időre, 20 l 7. december 31. napj áig szociális alapon bérbe adj a. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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16. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 18. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 16. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

445/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 18. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 18. épület fszt. l. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Háromsitz Istvánné született Veszeli Mária számára határozott időre, 
20 l 7. december 31. napj áig szociális alapon bérbe adj a. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 36. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
szám ú előterjesztés 17. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

446/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 36. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 3 7 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a j elenlegi állapotában Buda Sándor számára határozott időre, 2017. december 31. napj áig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017.január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 29. épület 1/7. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 18. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

447/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 29. épület 117. 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, 
Hungária krt. 1-3. 29. épület 1/7. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 

16 



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

jelenlegi állapotában Balogh Balázs Sándor és Balogh Sándor számára határozott időre, 2017. 
december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 19. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

448/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 44. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Halász Andor számára határozott időre, 2017. december 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017.január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 45. épület 1/7. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 20. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

449/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 45. épület 117. 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, 
Hungária krt. 1-3. 45. épület 1/7. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Kemyné Kövesi Gizella és Kemy István számára határozott időre, 2017. 
december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 52. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
szám ú előterjesztés 21. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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450/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 52. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 52. épület fszt. 2. szám alatti egy+fél szoba, 37m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Várszegi Terézia Mária számára határozott időre, 2017. december 
31. napjáig szociális alapon bérbe adj a. 
Határidő: 2017.január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 53. épület 1/7. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 22. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

45112016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 53. épület 1/7. 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 53. épület 1/7. szám alatti három szoba, 63 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotábanKátai Andrea Zsuzsanna és Homa Péter számára határozott időre, 
2017. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 57. épület fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 23. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

452/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 57. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 57. épület fszt. 6. szám alatti kettő+fél szoba, 83 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Gárdai Károlyné született Nagy Katalin számára 
határozott időre, 2017. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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----------------------

24. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 54. épület fSzt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 24. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

453/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 54. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 54. épület fszt. l. szám alatti egy szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Mohácsi László számára határozott időre, 2017. december 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

25. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 51. épület fSzt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 25. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

454/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 51. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 51. épület fszt. 3. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Török Róbert és Gyovai Mónika számára határozott időre, 2017. 
december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

26. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 49. épület {Szt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 26. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

455/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 49. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 49. épület fszt. 4. szám alatti egy+fél szoba, 58m2 alapterületű, komfortos 
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lakást a jelenlegi állapotában Reitemé Nyulász Margit számára határozott időre, 2017. 
december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

27. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 47. épület [szt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 27. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

456/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 47. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 47. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Kutasy Csaba és Sovárschi Margit számára határozott időre, 2017. 
december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

28. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 17. épület [szt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 28. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

457/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 17. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 17. épület fszt. 4. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Bardács László Pál számára határozott időre, 2017. december 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

29. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület [szt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 594. 
számú előterjesztés 29. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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458/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 44. épület fszt. 4. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Nagy Zsuzsanna számára határozott időre, 2017. december 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. 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 615. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

459/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31.3/59. 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 1102 
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 3/59. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Mayer Józsefné sz.: Burghardt Rozália és Mayer József számára határozott időre, öt 
évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az llOl Budapest, Korponai u. 13. 
fszt. 3. szám alatti kettő+fél szoba, 94 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
2. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1101 Budapest, 
Korponai u. 13. fszt. 3. szám alatti kettő+fél szoba, 94 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

460/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 38. l. épület fszt. l. 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 1108 
Budapest, Maglódi u. 38. l. épület fszt. l. szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Sebők Szilvia és Jónás Zoltán számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, illetve ha a helyreállítási 
kötelezettségüknek eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott 
időre, három évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős 
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u. 15/A 1/100. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1101 Budapest, Hős u. 
15/A 1/100. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

461/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Monori u. 12. fszt. l. szám alatti lakás, valamint az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/A 1/98. 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 1101 
Budapest, Monori u. 12. fszt. l.szám alatti kettő+fél szoba, 61 m2 alapterületű, komfortos 
lakást Baranyi Gizella 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, három évre szociális alapon 
bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 15/A fe. 91-92. szám alatti 
kettő+fél szoba, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1101 Budapest, Hős u. 
15/A fe. 91-92. szám alatti kettő+fél szoba, 52m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó 
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
3. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul Baranyi Béláné született 
Villás Teréz Gizella és Baranyi Béla a 1101 Budapest, Hős u. 15/A 1/98. szám alatti egy 
szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli bérleményére vonatkozó határozatlan idejű bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és a részükre a ll O l Budapest, Hős 
u. 15/A 1/98. szám alatti lakást jelen állapotában határozott időre, egy éves időtartamra bérbe 
adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások összevonása és bérbeadása 

Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 620. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

462/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 8-9. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság egyetért az 1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 8. szám alatti, 
egy szoba, 24m2 alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás és az 1103 Budapest, Kőér 
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u. 50. fszt. 9. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos 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 
1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 8-9. szám alatti lakást Bándi Katalin és Kovács György 
számára határozott időre, az összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének 
időtartamára, legfeljebb 2017. június 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon az összevonás megtörténik, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, öt 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 
1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 9. szám alatti lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti 
szerződésnek a 2. pont szerinti bérbeadással egyidejű közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017.január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletíiZetési kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy nincs-e megoldás erre az áldatlan helyzetre? Az 
előterjesztésből kiderül, hogy ez a hölgy vétlen módon jutott ebbe a helyzetbe. Van lehetőség 
arra, hogy más kifizesse helyette ezt a hátralékot? 

Dr. Szabó Krisztián: Tekintettel arra, hogy polgári jogi követelésről van szó, az 
Önkormányzat a követelést nem engedheti el. A részletfizetés a leghumánusabb eszköz, amit 
jogszabályi keretek között engedélyezni tudunk. Természetesen annak nincs akadálya, hogy 
más fizesse ki ezt a hátralékat erre ajogviszonyra hivatkozva. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy az Önkormányzat befizetheti-e ezt a hátralékot? 

Dr. Szabó Krisztián: A kérelmező a szociális támogatási rendszerben igénybe tudja venni 
azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állnak, külön támogatási lehetőségről nem tud. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 617. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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463/2016. (XII. 13.) HB határozat 
Király Magdolna önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletf"IZetési 
kérelméről 

(8 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Király 
Magdolnának az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 17. szám alatti önkormányzati 
lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbérhátralékára 48 
havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 

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

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság zárt ülésen tárgyalja a "Lakások ellenőrzésének 
szabályairól" szóló 616. számú előterjesztést. Kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a zárt 
ülés elrendelésérőL 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal zárt ülésen tárgyalja a 
"Lakások ellenőrzésének szabályairól" szóló 616. számú előterjesztést [464/2016. (XII. 13.)]. 

18. napirendi pont: 
Tájékoztató a lakások ellenőrzésének szabályairól 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Lakások 
ellenőrzésének szabályairól" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 19. számú napirendi pontot. 

Dr. Fejér Tibor elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

19. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Szociális 
tárgyú fel/ebbezések elbírálásáról" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.50 órakor bezárja. 

K. m.f. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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