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APEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. április 25-én a titlt!A1~t.t::-t~~tth~~~~~;:-:-::::::~ 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budap st l'JqOlli!'íe 

em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, Elöszám: ...... ~ .... db Előadó : 
Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik Andr s, Varga Istvá.ml;leltéBetottság 
képviselő tagjai, ' J:_ ~ j'] ~ 29e OC 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes 
képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
Radványi Gábor 
Dr. Egervári Éva 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Lajtai Ferencné 
Pfeifer Istvánné 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Némethné Lehoczki Klára 
Fenyvesiné Huller Tímea 
Házi Melinda 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Dr. Szabados Ottó 
J ógáné Szabados Henrietta 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Szöllősi Melinda 
Modos F erencné 
Kohut Miklósné 
Szatmári Gáborné 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
a Kőbányai Gesztenye Óvoda vezetője 
a Kőbányai Rece-Fice Óvoda vezetője 

jegyzői titkárságvezető 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részéről 
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Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

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

Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban egyes sorszámmal jelölt, a "Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és számviteli beszámolójáról" 
szóló előterjesztés nem került benyújtásra. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [127/2017. (IV. 25.)]: 

l. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentés 
(254. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát 
és a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát 
érintő átszervezés véleményezése (204. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 
véleményezése (217. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Az Oktatási Hivatallal történő együttműködés (238. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatása (205. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása, 
valamint további támogatási kérelme (218. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kőbányai Kékvirág Óvoda részére államháztartásan kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyása (206. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okirata módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása (224. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosítása (244. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l O. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya 
területi ellátási kötelezettsége módosításának kezdeményezése (199. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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ll. Címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok számára díszoklevél és emlékérem adományozása (245. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Beszámoló a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről 
(202. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Beszámoló a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2016. évi tevékenységéről (190. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 
(207. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatásárakiírt pályázat elbírálása 
(208. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása (191. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívás (194. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (21 O. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. A kőbányai nyugdíjasok 2017. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálása (200. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (196. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. Önkormányzati lakást igénylők kérelm ei (20 l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosításamellett történő felmondása (197. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem (193. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

24. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése iránti kérelem (198. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

25. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása (237. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
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26. Szociális tárgyú fell ebbezések elbírálása (219. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

27. A 2017. évi önkormányzati kitüntetések adományozása (209. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentés 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. célja, hogy 
személyre szóló, egyem szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális 
szolgáltatásokat biztosítson a kerületben élők számára. Az étkezést igénybevevők a jövedelmi 
viszonyaik alapján O és 420 Ft közötti összegeket fizetnek az étkezésért beleértve a diétás 
étkezést is. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Beszámol arról, hogy az ételekhez nemcsak nagyon barátságos áron lehet 
hozzájutni, de azok minősége is nagyon magas színvonalú. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 254. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, 
kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentésről" szóló 254. számú előterjesztést 
támogatja [128/2017. (IV. 25.)]. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát és 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát érintő 

átszervezés véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A tankerületi Igazgató asszony az átszervezés során a Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola szakmai dokumentumában az 
intézmény hivatalos nevének, az intézmény típusának és alapfeladatának meghatározásában 
tesz javaslatot a módosításra, valamint a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumában az iskola maximális 
létszámkeretének megemelését javasolja tekintettel arra, hogy a kőbányai illetőségű tanulók 
igény szerinti művészetoktatási feladatellátásának biztosításához a jelenlegi engedélyezett 
1000 fő már nem elegendő. A jelentkezői igények kielégítéséhez 50 fővel szükséges 
megemelni a maximális tanulói létszámot Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 204. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát és a Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát érintő átszervezés véleményezéséről" 
szóló 204. számú előterjesztést támogatja [129/2017. (IV. 25.)]. 

3. napirendi pont: 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 

véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy az Önkormányzat biztosítja a Kelet
Pesti Tankerületi Központ részére a Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat X. Kerületi 
Tagintézménye és jogutódja, a Belső-Pesti Tankerületi Központ elhelyezése céljából az 1108 
Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatti ingatlan jelenleg használt részének ingyenes 
használatát a feladatellátás helyének átszervezés útján az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
szám alá történő áthelyezéséig. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 217. szám ú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés véleményezéséről" szóló 217. 
számú előterjesztést támogatja [130/2017. (IV. 25.)]. 

4. napirendi pont: 
Az Oktatási Hivatallal történő együttműködés 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Oktatási Hivatal pályázati felhívást tett közzé az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
cím elnyerésére 2017. január 31-ei határidővel. A Kőbányai Kékvirág Óvoda vezetője 
elkészítette a pályázatot, amely alapján az Óvodát az Oktatási Hivatal érdemesnek ítélte meg 
az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére. A cím viselése kötelezettségekkel jár, 
amelyet az Oktatási Hivatal által megküldött együttműködési megállapodás tartalmaz. Az 
együttműködési megállapodás 2020. augusztus 31-éig szól. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 238. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Oktatási Hivatallal történő 
együttműködésről" szóló 238. számú előterjesztést támogatja [13112017. (IV. 25.)]. 

5. napirendi pont: 
A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy idén 27. alkalommal kerül megrendezésre a 
Művészetek Völgye Fesztivál, amelyen a Kőbányai Zenei Stúdióval együttműködve az 
Önkormányzat is részt kíván venni. Hosszas tárgyalásokat követően a részvételi szándék 
megerősítésre került azzal, hogy a Fesztiválon "Kőbánya Udvar" kerül kialakításra. A 
Kőbánya Udvar létrehozását és programokkal való megtöltését l O OOO OOO forinttal támogatja 
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az Önkormányzat. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 205. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Művészetek Völgye 
Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásáról" szóló 205. számú előterjesztést támogatja 
[132/2017. (IV. 25.)]. 

6. napirendi pont: 
A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása, 

valamint további támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés keretében 200 OOO Ft összegű 
támogatást nyújtott a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére a budapesti 
Millenáris parkban 2017. február 18-án huszonegyedik alkalommal megrendezett Csángó 
Bálra érkezett együttesek szállításával, autóbusz bérlésével kapcsolatos költségekre. Az 
Alapítvány a támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta, a támogatást a 
támogatási szerződésnek megfelelően teljes mértékben felhasználta, és az elszámolása 
megfelelő. Tárnok Mária, az Alapítvány elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az 
erdélyi Tusnádfiirdőn 2017. július 18-a és 23-a között huszonnyolcadik alkalommal 
megrendezésre kerülő Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szállásdíj költségeinek 
támogatása iránt. A kérelem alapján az Önkormányzat 200 OOO Ft összegű egyszeri 
támogatást nyújt az Alapítvány részére. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 218. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kisebbségekért - Pro 
Minoritate Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolásáról, valamint további támogatási 
kérelméről" szóló 218. számú előterjesztést támogatja [133/2017. (IV. 25.)]. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Kékvirág Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 

jóváhagyása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány 
pályázati felhívást tett közzé a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép 
vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére. A Kőbányai Kékvirág 
Óvoda az Alapítvány által meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, amely 
alapján 789 576 Ft támogatásban részesült. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
költségvetéssei összefiiggő módosításáról szóló 3/2017. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 8. § 
(l) bekezdése alapján a költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási 
célra pénzeszközt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének előzetes jóváhagyásával vehet át. Az Óvoda a jelen pályázaton elnyert összeget a 
szenzomotoros szemléletű állapot- és mozgásvizsgálat alapján végzett egyensúlyozás, a téri 
tájékozódás, a téri relációk fejlesztéséhez szükséges speciális eszközök beszerzésére kívánja 
fordítani. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 

6 



jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 206. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Kékvirág Óvoda 
részére államháztartásorr kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról" szóló 206. számú 
előterjesztést támogatja [134/2017. (IV. 25.)]. 

8. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okirata módosítása és egységes 

szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az alapító okiratok módosítását az óvodai felvételi 
körzetek felülvizsgálata és kiigazítása tette szükségessé. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 224. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai önkormányzati 
fenntartású óvodák alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló 
224. számú előterjesztést támogatja [135/2017. (lV. 25.)]. 

9. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Szabó Krisztián: Javasolja, hogy a határozattervezet egészüljön ki egy új l. ponttal az 
alábbiak szerint, ezzel egyidőben a 2. és 3. pontja kerüljön törlésre: 

"l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092793-as 
számú körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításával 2017. június l-jével a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg. 
-h 2." 

Indokolás: a létszámnövekedés fedezete a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a 
300092793-as szamu háziorvosi körzet ellátása érdekében a Bárka Kőbányai 

Humánszolgáltató Központ számára havonta folyósítandó finanszírozási összeg. 

(244/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 244/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 244. 
számú előterjesztés támogatásáról a 244/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosításáról" szóló 244. számú előterjesztést a 
244/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [136/2017. (IV. 25.)]. 
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10. napirendi pont: 
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya 

területi ellátási kötelezettsége módosításának kezdeményezése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy dr. Fejér Tibor képviselő úr a fekvőbeteg mozgásszervi 
rehabilitációs ellátás azon visszásságára hívta fel a figyelmet, miszerint a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának területi ellátási 
kötelezettsége nem terjed ki Kőbánya területére. A kapacitás-nyilvántartás szerint az 
Önkormányzat közigazgatási területén élők fekvőbeteg mozgásszervi rehabilitációs ellátásáért 
a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Intézet a felelős annak ellenére, 
hogy a kerületünkben müködő Kórház is rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 
szaktudással, valamint tárgyi és szakmai feltételekkeL Az ellátási terület módosítása 
érdekében az Önkormányzatnak kérelmet kell benyújtania az egészségügyi államigazgatási 
szervnél. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 199. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Bajcsy-Zsilinszky Kórház
és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya területi ellátási kötelezettsége 
módosításának kezdeményezéséről" szóló 199. számú előterjesztést támogatja [137/2017. 
(IV. 25.)]. 

ll. napirendi pont: 
Címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 

fogorvosok számára díszoklevél és emlékérem adományozása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Megköszöni a kerületben több évtizede dolgozó háziorvosok munkáját, 
valamint dr. Fejér Tibor képviselő úrnak azt, hogy felhívta a figyeimét erre a lehetőségre. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint sokkal több mint 18 orvos érdemes erre a címre, ezért 
javasolja a javaslat felülvizsgálatát a sértödések elkerülése végett. 

Elnök: Ö úgy látja, hogy az előterjesztés 60 fő díjazására teszjavaslatot 

Némethné Lehoczki Klára: Tájékoztatásul elmondja, hogy a listát három forrásból állították 
össze, de még most sem teljeskörű, mivel éveken keresztül nem volt teljes nyilvántartás a 
kerületben dolgozó orvosokróL A teljes nyilvántartás összeállítása érdekében további 
egyeztetést folytatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatal 
Népegészségügyi Osztályával. 

Weeber Tibor: Elmondja, hogy a 18 háziorvost 2010-ben az Országos Alapellátási Intézet 
részesítette díjazásban, tehát ez nem a jelenleg díjazásrajavasoltak létszáma. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 245. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Címzetes főorvosi cím 
használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok számára díszoklevél 
és emlékérem adományozásáról" szóló 245. számú előterjesztést támogatja [138/2017. 
(IV. 25.)]. 

12. napirendi pont: 
Beszámoló a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Érdeklődik, hogy a jövőben hogyan fog megvalósulni az utcai, lakótelepi szociális 
munka? Folytatódik-e ez a program? 

Szöllősi Melinda: Az utcai, lakótelepi szociális munka a Család- és Gyermekjóléti Központ 
feladatai közé tartozik. Jelenleg nagyon komoly státuszhiányokkal küzd a Központ ezen a 
téren. Úgy gondolja, hogy elsősorban ezt a problémát kell megoldaniuk ahhoz, hogy folytatni 
tudják az utcai, lakótelepi szociális munkát. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 202. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

139/2017. (IV. 25.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

13. napirendi pont: 
Beszámoló a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Baloghné Stadler Irén: Gratulál a beszámolóhoz. Úgy látja, hogy a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődékben magas színvonalon végzik a munkát. Érdeklődik, hogy mi az oka annak, hogy 
az élelmezésvezetői állást, valamint a konyhai kisegítői férőhelyeket nem tudják betölteni? 

Göncziné Sárvári Gabriella: Beszámol arról, hogy a tavalyi évben sajnos két 
élelmezésvezetőtől is meg kellett válniuk. Az idei év tapasztalata az, hogy hét interjúra 
behívott személyből egy sem ment el a meghallgatásra, amelynek oka a bérezés. Az 
élelmezésvezetők az egészségügyben magasabb bérezést kapnak, amellyel ők nem tudják 
felvenni a versenyt. A konyhai kisegítő álláshellyel kapcsolatban elmondja, hogy egy nagyon 
megterhelő fizikai munkáról van szó, amely miatt nagy a fluktuáció az intézményben ezen a 
téren. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
190. számú előterjesztés elfogadásáról. 
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140/2017. (IV. 25.) HB határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2016. évi tevékenységéről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. 

14. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: A magyar oktatási rendszer változásai okán az Önkormányzat nem köteles 
az óvoda, iskolai táborokat, erdei iskolát támogatni, de ennek ellenére úgy döntöttek, hogy 
2 OOO OOO Ft keretet biztosítanak erre a célra az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében. A 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola pályázata a pályázati felhívásnak nem felel meg, 
mivel a támogatni kért erdei iskola programját négy naptári napra és nem legalább ötre 
szervezte. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Szlovákiába tervezett erdei iskola programját az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatja. A támogatás mértékét tekintve az Önkormányzat általi támogatás nem indokolt. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Úgy tudja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 
Határtalanul program l 00%-ig támogatja az iskolákat. Érdeklődik, hogy a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola miért csak 54%-os 
támogatást nyert el? 

Radványi Gábor: A pályázat részleteit nem ismeri, ezért nem tud választ adni a kérdésre. 

Gál Judit: A Határtalanul pályázatban 60 OOO forintot lehet egy diákra fordítani. Az óvoda, 
iskolai táborok, erdei iskolák általában olyan 3-4 napos programokat szerveznek, amelyek 
beleférnek ebbe a keretbe. 

Elnök: Lehet, hogy a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola valamilyen speciális programot szervez, amely nem fér bele a keretbe. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a támogatásban 8 iskola és 3 óvoda is részesül. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 207. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

141/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatására kiírt pályázat 
elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi 
támogatására kiírt pályázat keretében támogatást nyújt 
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a) az iskolai táborokra a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére l 951 OOO Ft összegben a 
határozat l. melléklete szerint, valamint 
b) az óvodai táborokra az óvoda önkormányzati támogatása és az ellátottak pénzbeli 
juttatásai kiemeit előirányzatának megemelésével 

ba) a Kőbányai Kékvirág Óvodának 22 OOO Ft, 
bb) a Kőbányai Kincskereső Óvodának 18 OOO Ft, 
be) a Kőbányai Kiskakas Óvodának 9 OOO Ft 

összegben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. ev1 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefiiggő 
módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 24. sora terhére. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására és a 
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szük:séges intézkedések megtételére, 
valamint a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

15. napirendi pont: 
A kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Képviselő-testület 2017. január l-jétől 2017. december 31-éig 
terjedő időszakban szervezett sportcélú programjainak támogatására 2 OOO OOO Ft összegű 
pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra 15 pályázat érkezett, amelyek érvényesek. A pályázati 
felhívás alapján a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 
tagszervezeteinek nyújtható támogatás, legfeljebb 250 OOO Ft. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 208. számú előterjesztés elfogadásáról. 

142/2017. (IV. 25.) HB határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat 
elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a kőbányai sportegyesületek 2017. évi 
sportcélú támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 
2. A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2017. évi támogatásárakiírt pályázat alapján az l. 
mellékletben meghatározott sportegyesületeknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefiiggő módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 26. sora terhére összesen 2 OOO OOO Ft összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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16. napirendi pont: 
A "RÉS" Szociális és Kolturális Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat 2016. január l-jétől öt év határozott idejű ellátási szerződést kötött 
a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal családok átmeneti otthona szolgáltatás 
biztosítására. Az Alapítvány az elmúlt évben összesen 13 441 900 Ft támogatást kapott az 
ÖnkormányzattóL Starrezel Adél igazgatónő határidőben benyújtotta a családok átmeneti 
otthona működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. A Budapest X. kerület ellátási 
területéről az elmúlt évben 28 esetben érkezett megkeresés szülőtől, társintézményektől és 
egyéb szervezetektől. Az Alapítvány összesen 8 kőbányai lakcímmel rendelkező család 
elhelyezését biztosította. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 191. számú előterjesztés elfogadásáról. 

143/2017. (IV. 25.) HB határozat 
a "RÉS" Szociális és Kolturális Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2016. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

17. napirendi pont: 
Az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Képviselő-testület 2017. március 21-én módosította a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletet, amely tartalmazza az 
egészségügyi támogatás részletes szabályait. A módosítás kiterjesztette az egészségügyi 
támogatás körét a gyógyászati segédeszközök javítására. A rendelet módosítását követően 
indokolt a pályázati felhívást is kiegészíteni az új támogatási formával. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 194. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

144/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívást az 
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az egészségügyi támogatásról 
szóló pályázati felhívásnak a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című 
folyóiratban történő közzétételéről. 
3. A Bizottság az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásról szóló 51/2017. 
(II. 21.) HB határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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18. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 210. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

145/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Csőszné Ágoston Szilvia Györgyi részére szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
16 200 Ft. 
2. A Bizottság Halmai Tamás részére a megvásárolt NIMENRIX-védőoltáshoz támogatást 
biztosít, amely a védőoltás vételárának 90%-a, ll 295 Ft. 
3. A Bizottság Horváthné Peágics Mária Gizella részére a megvásárolt szemüveghez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 13 300 Ft. 
4. A Bizottság Krucsó Józsefné részére a gyermeke, Krucsó Zoltán szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
14 400 Ft. 
5. A Bizottság megállapítja, hogy Magyamé Boros Gizella pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
ki írásnak. 
6. A Bizottság Mogyorósi Katalin részére a megvásárolt kontaktlencséhez támogatást biztosít, 
amely a kontaktlencse vételárának 70%-a, 58 800 Ft. 
7. A Bizottság Orbán Józsefné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a kedvezményes szemüveglencse vételárának 70%-a, 7720 Ft. 
8. A Bizottság Pálmai Gyuláné részére a megvásárolt távollátó szemüveglencséhez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 9800 Ft. 
9. A Bizottság Pálmai Gyuláné részére a megvásárolt olvasószemüveg-lencséhez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 4550 Ft. 
l O. A Bizottság Rostás Gábor részére az elektromos moped készülék javításához támogatást 
biztosít, amely a javítás költségének 90%-a, legfeljebb 117 O 15 Ft, melyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a szaküzlet részére. 
ll. A Bizottság Ruszó Elemérné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 189 830 Ft. 
12. A Bizottság Szakács Árpádné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a kedvezményes szemüveglencse árának 70%-a, 18 620 Ft. 
13. A Bizottság Sztojka Pálné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb l 06 685 Ft, melyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a szaküzlet részére. 
14. A Bizottság Tóth Istvánné részére a fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 60%-a, legfeljebb 122 520 Ft. 
15. A Bizottság Zeller Ildikó részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 7200 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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19. napirendi pont: 
A kőbányai nyugdíjasok 2017. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy az Önkormányzat az idei évben is üdülési lehetőséget biztosít a 
kőbányai nyugdíjasok részére 6 OOO OOO Ft összegben. A pályázati felhívásra l 06 pályázatban 
228-an jelentkeztek, amelyből 20 pályázat az előző két év folyamán történt nyaralás miatt 
érvénytelen volt. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 200. számú előterjesztés elfogadásáról. 

146/2017. (IV. 25.) HB határozat 
a kőbányai nyugdíjasok 2017. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai nyugdíjasok 2017. évi üdültetéséről szóló 
pályázati felhívás alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Balatonalmádiban lévő üdülőjében 

a) az l. turnusban 2017. május 8. és 13. között az l. mellékletben, 
b) a 2. turnusban 2017. május 15. és 20. között a 2. mellékletben, 
c) a 3. turnusban 2017. május 22. és 27. között a 3. mellékletben, 
d) a 4. turnusban 2017. szeptember 4. és 9. között a 4. mellékletben, 
e) az 5. turnusban 2017. szeptember ll. és 16. között az 5. mellékletben, 
j) a 6. turnusban 2017. szeptember 18. és 23. között a 6. mellékletben, 
g) a 7. turnusban 2017. szeptember 25. és 30. között a 7. mellékletben 

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

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

(A határozat 1-7. mellékleteinek szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szerepi ővel.) 

20. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
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 196. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

147/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Baranyi János havi nettó jövedelme 1535 
Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
2. A Bizottság Dani Richárd részére ápolási támogatást állapít meg 2017. május l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság megállapítja, hogy Kiss Lászlóné pályázata érvénytelen. A kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati felhívásnak. 
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4. A Bizottság Kovács Krisztina Erzsébet részére ápolási támogatást állapít meg 2017. május 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Somodji Margit részére ápolási támogatást állapít meg 2017. május 1-jétől12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

21. 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, Salgótarjáni u. 51/A 11260. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

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

148/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 51/A 1/260. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 51/A 1/260. szám alatti egy+fél szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Varga Alexandra és Bolla Róbert számára határozott időre, 2018. április 
30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 04 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

149/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, 
Sörgyár u. 49. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 27m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Tamóczi István Imréné született Varga Erzsébet Anna számára határozott időre, 
2019. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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3. Az 1101 Budapest. Csilla u. 9. 4/502B szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

150/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 9. 4/502B szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Csilla u. 9. 4/502B szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kővári Mihály László számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az 1107 Budapest, Szállás u. ll/A 2/11. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Varga István: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 
49. § (l) bekezdése alapján bejelenti személyes érintettségét, ezért a szavazásban nem vesz 
részt. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

15112017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u.11/A2/11. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Szállás u. lll A 2/11. szám alatti, kettő szoba, 59 m2 alapterületű, komfortos lakást Keszthelyi 
Ferenc Imre és özv. Kovács Jenőné született Kelemen Mária számára nem adja bérbe. 
Határidő: 20 l 7. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll 07 Budapest. Bihari u. 8/C 3/67. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

152/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/67. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C 3/67. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szántó Zoltán számára határozott időre, 2017. szeptember 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 47. ép. 118. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

153/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 47. ép. 1/8. 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, 
Hungária krt. 1-3. 47. ép. 1/8. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában Szili Orsolya Hajnalka számára határozott 
időre, 2018. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 
Budapest, Hungária krt. 1-3. 57. épület fszt. 4. szám alatti helyiséget tisztán, kifestve átadja a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. május 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az ll 02 Budapest, Hölgy u. 40. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Lakatos Béla: Egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a hajléktalanok részére is biztosítson 
lakást, de azzal nem, hogy egy ilyen nagy lakást. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

154/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 40. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Hölgy u. 40. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 43 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Antalik László József számára határozott időre, 2018. április 3 O. napj áig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

8. Az ll 08 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

155/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. 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 1108 Budapest, 
Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 6. szám alatti egy+kettő félszoba, 58 m2 alapterületű, 
komfortos lakást a jelenlegi állapotában Fenyvesi Sándor és Fenyvesi Sándorné született 
Dudás Piroska számára határozott időre, 2020. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az 1108 Budapest. Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

156/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. 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 1108 Budapest, 
Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Szabó Róbert számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

l O. Az ll 02 Budapest. Hölgy u. 22. 1/15. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

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

157/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 22. 1115. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Hölgy u. 22. 1/15. szám alatti kettő szoba, 70 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
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állapotában Lakatos József számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

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

ll. Az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 201. 
számú előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

158/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 29. 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, 
Liget u. 29. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Bódi J ulianna számára határozott időre, 2018. április 3 O. napj áig szociális alapon 
bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a 
bérlő saját költségének terhére köteles a villanyóra felszereltetéséről gondoskodni. 
Határidő: 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az 1102 Budapest, Füzér u. 42. l. Ih. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20 l. 
számú előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

159/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 42. l. Ih. 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 1102 Budapest, 
Füzér u. 42. l. Ih. fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 89 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában M. Simon Mónika számára 
határozott időre, 2019. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása 

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 197. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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160/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kada u. 24. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (l) bekezdése alapján 
Tarsoly Tibor és Tarsoly Tibomé született Bódi Etelka 1103 Budapest, Cserkesz u. 77. fszt. 8. 
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének cserelakással történő felmondását 
követően az ll 03 Budapest, Kada u. 24. fszt. 2. szám alatti három szoba, 63 m2 alapterületű, 
komfortos lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában Tarsoly Tibor és Tarsoly 
Tibomé született Bódi Etelka számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1103 Budapest, Cserkesz u. 77. fszt. 8. szám alatti lakást a jelenlegi 
állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Horváth Gézáné, Gvór Edina. valamint Pogrányi Károly és Pogrányiné Tóth Mónilw 
lakáscsere iránti kérelme 

Lakatos Béla: Emlékei szerint Horváth Gézáné lakáscsere iránti kérelmét korábban már 
tárgyalta a Bizottság. 

Dr. Szabó Krisztián: Valóban tárgyalta a Bizottság Horváth Gézáné kérelmét, és hozzájárult 
a cseréhez, azonban a másik érintett Önkormányzat elutasította a kérelmet, ezért a csere nem 
jött létre. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 193. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

161/2017. (IV. 25.) HB határozat 
Horváth Gézáné, Győr Edina, valamint Pogrányi Károly és Pogrányiné Tóth Mónika 
lakáscsere iránti kérelméről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. 
§-ában foglaltak alapján hozzájárul Horváth Gézáné született Nagy Irén Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Endre u. 8/B fszt. 7. 
szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó, 2018. február 28. 
napjáig szóló határozott idejű bérleti jogának, Győr Edina Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló, 1096 Budapest, Telepy u. 2/C fszt. 7. szám 
alatti egy szoba, 23 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan időre szóló 
bérleti jogának, valamint Pogrányi Károly és Pogrányiné Tóth Mónika Budapest Főváros 
XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1138 Budapest, Váci út 170/C 1123. szám 
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alatti egy szoba, 42 m2 alapterületű komfortos lakásra vonatkozó határozatlan időre szóló 
bérleti jogának cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Endre u. 8/C fszt. 7. szám alatti egy szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakást 
Pogrányi Károly és Pogrányiné Tóth Mónika számára határozott időre, 2018. február 28. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Daru András Attiláné és Szitai Ildikó Szabina lakáscsere iránti kérelme 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 193. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

162/2017. (IV. 25.) HB határozat 
Daru András Attiláné és Szitai Ildikó Szabina lakáscsere iránti kérelméről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak alapján hozzájárul Daru András Attiláné Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/69. szám alatti kettő szoba, 50 
m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti jogának és a Szitai Ildikó 
Szabina tulajdonában álló Erdőtelek 413 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 3358 
Erdőtelek, Táncsics M. u. 13. szám alatt található "kivett lakóház, udvar" megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1107 
Budapest, Bihari u. 8/C 3/69. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Szitai Ildikó Szabina számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

jogviszony létesítése iránti kérelem 
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 198. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

163/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 51/B 11277. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
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bekezdése alapján hozzájárul Schindler János 1101 Budapest, Hős u. 15/B 2/128. 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 1101 Budapest, 
SaJgótarjáni u. 51/B 1/277. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Schindler János számára határozott időre, 2019. április 30. napjáig rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adj a azzal a feltétellel, hogy az ll O l Budapest, 
Hős u. 15/B 2/128. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi 
állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

164/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 47/C fszt. 399. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Süle István 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/145. 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 1101 Budapest, 
SaJgótarjáni u. 47/C fszt. 399. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Süle István számára határozott időre, 2019. április 30. napjáig rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/B 3/145. szám alatti egy szoba, 26m2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi 
állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

165/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 59/A fszt. 101. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
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 Toldi Andrea Katalin 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/70. 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 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 59/A fszt. 101. szám alatti egy+fél szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakást 
Toldi Andrea Katalin számára határozott időre, 2019. április 30. napjáig rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 
Budapest, Hős u. 15/B 3170. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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166/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Salamon u. 5. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Széphegyi Perenené született Balla Júlia 1106 Budapest, Fehér út 
20. fszt. l. 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 1103 Budapest, 
Salamon u. 5. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Széphegyi Perenené született Balla Júlia számára határozott időre, 2018. február 28. napjáig 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy az ll 06 Budapest, Fehér út 20. fszt. l. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, 
félkomfortos lakástjelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

25. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Elmondja, hogy Cseh Sándorné a Kőbányai Csodapók Óvoda vezetője a 
közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését kérte 2017. december 29-i 
hatállyal a nők kedvezményes nyugdíjának igénybevétele miatt. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 237. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Közalkalmazotti 
jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról" szóló 237. számú előterjesztést támogatja 
[167/2017. (IV. 25.)]. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 26-27. napirendi pontokat. 

26. 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/ó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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27. napirendi pont: 
A 2017. évi önkormányzati kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a " 201 7. evz 
önkormányzati kitüntetések adományozásáról" 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. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ 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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