
BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. január 17-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. 
em. 200.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Bányai Tibor Péter, a Bizottság képviselő tagja 
dr. Fejér Tibor, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor 
Radványi Gábór 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Cseh Sándorné 
Béres Péterné 

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

Kárpáti Beatrix 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Csodapók Óvoda vezetője 
a Kőbányai Kékvirág Óvoda vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az ülésen az 
SzMSz 63. §-ban foglaltak alapján kézfelemeléssei hozzák meg döntésüket 
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Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban egyes sorszámmal jelölt a "Kőbányai 
nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási 
feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás módosításáról" szóló 29. szám ú 
előterjesztést az előterjesztő visszavonta. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [1/2017. (1. 17.)]: 

l. A Kőbányai Református Egyházközség támogatása (19. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (15. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (16. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (22. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem (14. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem 
(1. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (2. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Református Egyházközség támogatása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Szent László Templomban 2016. november 20-án 
megtartott jótékonysági orgonahangversenyből származó bérleti díjat az Önkormányzat a 
Kőbányai Református Egyházközség orgonájának felújítására kívánja fordítani. Kéri, akinek 
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 19. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Református 
Egyházközség támogatásáról" szóló 19. számú előterjesztést támogatja [2/2017. (1. 17.)]. 

2. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Lakatos Béla ügyrendi hozzászólása: Kéri, hogy a beérkezett pályázatokról egyben hozza 
meg döntését a Bizottság. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 15. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

3/2017. (1. 17.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Balogh Ildikó pályázata érvénytelen, 
mivel a kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a 
pályázati kiírásnak 
2. A Bizottság Haga Erzsébet részére a gyermeke, Faragó Márk János szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
24 300 Ft. 
3. A Bizottság megállapítja, hogy Horváth Sándorné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
4. A Bizottság Karácsony Zsuzsanna részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 22 750 Ft. 
5. A Bizottság Koósz Ágota Franciska részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás vételárának 90%-a, 35 Ol O Ft. 
6. A Bizottság Magyarné Rácz Mónika részére a gyermeke, Magyar Mónika Lovetta 
fogszabályzó készülékének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a fogszabályzó 
készülékönrészének 90%-a, legfeljebb 20 700 Ft. 
7. A Bizottság megállapítja, hogy Nagy József háztartásában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem 24 675 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a 
pályázata érvénytelen. 
8. A Bizottság megállapítja, hogy Remetei Sándorné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
9. A Bizottság megállapítja, hogy Szabó Lászlóné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
10. A Bizottság Urbán Renáta részére a gyermeke, Urbán Gergő megvásárolt kivehető 
fogszabályzó készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék önrészének 
90%-a, 81 OOO Ft. 
ll. A Bizottság Wallemé Kovács Edit részére a fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 48 780Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

3. 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 16. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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4/2017. (1. 17.) HB határozat 
ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Molnár Márta részére ápolási támogatást állapít meg 2017. 
február l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Morhardt Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. február l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Sarkadi Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. február l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Sarkadi István részére ápolási támogatást állapít meg 2017. február l-jétől 12 
hónapos időtartarnra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A BizottságOleksza Jánosné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. február 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 

4. 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 1101 Budapest. Hős u. 15/B te. 83. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

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

5/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B fe. 83. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/B fe. 83. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást a jelenlegi 
állapotában Káté Lea számára határozott időre, 2017. július 31. napjáig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2017. február15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 02 Budapest, Bánya u. l O. fszt. l O. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

4 



6/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 10. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Bánya u. l O. fszt. l O. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Puporka Anita számára határozott időre, 2018. január 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14. 4118. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

7/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14. 4/18. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(6 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Gőzmozdony u. 14. 4/18. szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Dér Gyuláné született Noszka Ildikó számára határozott időre, 2018. 
január 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2173. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

8/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2173. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Tárna u. 4. 2173. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mikula Brigitta számára határozott időre, 2018. január 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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5. Az ll 05 Budapest. Maláta u. 14. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

9/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u.14. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Maláta u. 14. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Lázár Tibor és Gáspár Marianna számára határozott időre, 2018. január 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

6. Az ll 06 Budapest. Jászberényi u. 13/B 119A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

10/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Jászberényi u. 13/B l/9A szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Jászberényi u. 13/B 119A alatti kettő szoba, 60 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Sőre Imre számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 53. épület 116. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Gál Judit: Megköszöni, hogy kérésének megfelelően az előterjesztésben szerepel a szociális 
alapdíj mértéke. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

11/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 53. épület 1/6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 53. épület 1/6. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Pós Ferenc számára határozott időre, 2018. január 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 50. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

12/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 50. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 50. épület fszt. l. szám alatti egy+fél szoba, 58m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Tóth Béláné született Simon Mária számára határozott időre, 
2018. január 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 37. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

13/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 37. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 37. épület fszt. l. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Bóné Andrásné született Váczi Gizella számára határozott időre, 2018. 
január 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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10. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 37. épület 1/5. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. 
számú el őteijesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

14/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 37. épület 1/5. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 37. épület 1/5. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában So pronyi Alíz Veronika számára határozott időre, 2018. január 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Mácsik András megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

5. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére 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 14. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

15/2017. (1. 17.) HB határozat 
Balogh Rita, Tóth Zsolt és Tóth Mihályné, valamint Egry Domokos lakáscsere iránti 
kérelméről 

(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §
ában foglaltak alapján hozzájárul Balogh Rita Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll 03 Budapest, Petrőczy u. 21. fszt. 2. szám alatti egy 
szoba, 66 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó, 2017. május 31. napjáig szóló 
határozott idejű bérleti jogának, Tóth Zsolt és Tóth Mihályné született Kintera Anna 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1101 Budapest, 
Pongrácz út 9. VII. ép. fszt. 227. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos 
lakásra vonatkozó bérleti jogának, valamint Egry Domokos 6456 Madaras, Táncsics M. u. 
27. (hrsz.: 940) szám alatt található kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlanra 
vonatkozó tulaj don j o g ának cseréj éhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1101 
Budapest, Pongrácz út 9. VII. ép. fszt. 227. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Balogh Rita számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
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3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1103 
Budapest, Petrőczy u. 21. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 66 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Egry Domokos számára határozott időre, 2017. május 31. napjáig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletf"IZetési 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 az l. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

16/2017. (1. 17.) HB határozat 
Lakatos Julianna és Danó Zoltán önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletr-IZetési kérelméről 
(8 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 Lakatos 
Juliannának és Danó Zoltánnak az 1103 Budapest, Gyömrői út 39. fszt. 4. szám alatti 
önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - vízdíj
hátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 7. napirendi pontot. 

7. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Szociális 
tárgyú fel/ebbezések elbírálásáról" szóló 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 9.15 órakor bezárja. 

K.m. f. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

v' meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

v' jelenléti ív 

v' ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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