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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. október 18-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X. , Szent László tér 29. I. 
em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 
l : 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: ' '"t' ,J' c1 , ~~({;55C?} .9j~q<i/tX. : .... ' 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, . l 
Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik Andiás, Varga Is: .., , ' Jji.Z ~ttság i 

képviselő tagjai, IE"M -
A!m~di .~is~t~na, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Ve~~~·- .Zql~án, a .. ~Íz?~s~ ne öadó: ; 

kepv1selo tagJai. 
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Tanácskozási joggal jelen vannak: =-..:..r• F " (/ 
Dr. Szabó Krisztián 
Kovács Róbert 
Weeber Tibor 
Radványi Gábor 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Pfeifer Istvánné 
Némethné Lehoczki Klára 

Fe hér Gyöngyi 

Kollátosz Jorgosz 
Szigetiné Mezei Gabriella 
Murányiné Bényei Ibolya 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Csurgó Szabolcs 
V árad i Eszter 
Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Jógáné Szabados Henrietta 

jegyző 

polgármester 
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 Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a . BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerületének képviseletében 
a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gézengúz Óvoda vezetője 

jegyzői titkárságvezető 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről Belkó Judit 
Morassi László a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 

Kft. részéről 
Kohut Miklósné 
Győrffy László 

a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
pályázó 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

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

Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban hármas sorszámmal jelölt a "Cziffra György 
Fesztivál támogatásáról" szóló előterjesztés nem került benyújtásra. 

Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [342/2016. (X. 18.)]: 

l. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére 
vonatkozó pályázat elbírálása (531. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület sportfejlesztési programjának megvalósítására 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása (507. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása (50 l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása (495. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Tájékoztató a kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2016/2017. nevelési év 
indításáról (522. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyása (500. 
számú előterjesztő) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (508. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (494. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (492. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (516. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (503. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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12. Önkormányzati lakások összevonása és bérbeadása (512. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Bérlőtársijogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (504. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (513. 
számú előterjesztés 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése (517. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (493. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozat képes. 

l. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére 

vonatkozó pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kérdezi Győrffy László pályázót, kéri-e zárt ülés elrendelését? 

Győrffy László: Igen, kéri a zárt ülés elrendelését. 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. §(2) bekezdés b) pontja alapján a "Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére vonatkozó pályázat 
elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület sportfejlesztési programjának megvalósítására 

vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (a továbbiakban: KISE) és a Kőbányai 

Önkormányzat közös pályázata eredményeként került megépítésre a Kocsis Sándor 
Sportközpont Ihász utcai ingatlanán egy 52x48-as méretű műftives borítású pálya. Az építés 
óta eltelt évek során az intenzív pályahasználat következtében a műfű szálhosszúsága 
elkopott, több helyen felszakadt, balesetveszélyessé vált. A pálya javítása helyett a műfű 
teljes cseréje vált indokolttá. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati programja keretében a 
KISE-nek lehetősége nyílt támogatást igényelni a műftives pálya burkolatának felújítására, 
amelyhez szükséges benyújtani a műftivespálya-felújítással érintett ingatlan tulajdonosának a 
beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozatát. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
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kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 507. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Ifjúsági Sport 
Egyesület sportfejlesztési programjának megvalósítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról" szóló 507. számú előterjesztést támogatja [344/2016. (X. 18.)]. 

3. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a kőbányai iskolák nevelő-oktató tevékenységét és működését 
az intézményekhez kapcsolódó alapítványok segítik. Az Önkormányzat az iskola bevételének 
60%-át teszi közvetlenül hozzáférhetővé az intézmények, illetve az alapítványok számára. Az 
Önkormányzathoz hat alapítványtól érkezett támogatási kérelem. A támogatást udvari 
eszközök, informatikai eszközök, valamint játék- és sporteszközök beszerzésére, karácsonyi 
ünnepség szervezésére, illetve labdafogó kerítés kiépítésére kívánják felhasználni. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 501. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai iskolák működését 
segítő alapítványok támogatásáról" szóló 501. számú előterjesztést támogatja [345/2016. 
(X. 18.)]. 

4. napirendi pont: 
A 2016. évi kolturális és művészeti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság 2016 márciusában 
pályázatot írt ki, amelynek célja a kerületi kulturális, művészeti élet segítése, ösztönzése, 
fellendítése. A pályázati felhívás alapján egy pályázó részére maximum 200 OOO Ft összegig 
nyújtható támogatás. A pályázatra 14 pályázat érkezett, amelyből a pályázati felhívás alapján 
l O érvényes. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
495. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "2016. évi kulturális és 
művészeti pályázat elbírálásáról" szóló 495. számú előterjesztést támogatja [346/2016. 
(X. 18.)]. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2016/2017. nevelési év 

indításáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Az előterjesztésben észrevette, hogy az óvodák esetében a pedagógusok 
engedélyezett álláshelyeinek száma 250,5, míg a betöltött álláshely csak 242,5. Érdeklődik, 
hogy a hiányt milyen módon tudják pótolni? 

Murányiné Bényei Ibolya: Tudomása szerint nyolcról négyre csökkent ez a létszám. 
Elmondja, hogy folyamatos az elvándorlás az óvónők között, ezért helyettesítéssei oldják meg 
a problémát. Beszámol arról, hogy nagyon gyér az utánpótlás, az álláshirdetésekre olyanok 
jelentkeznek, akik nem alkalmasak erre a pályára. 

Radványi Gábor: Érdeklődik, hogy hol hirdetik az állásokat? 

Murányiné Bényei Ibolya: Az állások a közigálláson vannak meghirdetve hivatalosan és 
innen kerülnek tovább különböző álláskeresési portálokra. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal 
nélkül lezárja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 201612017. 
nevelési év indításáról" szóló 522. számú előterjesztést megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Hatósági 
Főosztálya hatósági ellenőrzést tartott a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ LÉLEK
pont hajléktalan személyek átmeneti szállásán. A vizsgálat megállapította, hogy a hajléktalan 
személyek átmeneti szállása szolgáltatásban foglalkoztatottak esetében az intézmény 
szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) nem tartalmazza a 
munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, ezért nem felel meg az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (l) bekezdés g) 
pontjában foglaltaknak A dokumentum módosításának további oka, hogy a szakmai 
programban megjelenítésre kerül a hamarosan bevezetésre kerülő új szociális szolgáltatás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az 500. számú előterjesztés elfogadásáról. 

347/2016. (X. 18.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai 
programját az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

(Az előterjesztés 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 
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7. napirendi pont: 
A kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság 2016 márciusában pályázatot írt 
ki a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatására. A pályázat célja azon Kőbányához 
kötődö sportolók támogatása, akik egyéni és csapatsportágakban kiemelkedő eredményt értek 
el az adott sportági szövetség által szervezett hivatalos versenyen, bajnokságon. A pályázati 
felhívás szerint egy sportoló részére nyújtható támogatási összeg legfeljebb 250 OOO Ft. A 
pályázati felhívásban meghatározott határidő végéig 15 pályázat érkezett. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga István: V él eménye szerint Pakot András Gusztáv kerékpárvásárlásához nagyobb 
támogatással is hozzájárulhatna a Bizottság, amennyiben ez lehetséges úgy, hogy a többi 
pályázótól nem vonnak el összeget. 

Elnök: Tájékoztatású elmondja, hogy csak l millió forint áll a Bizottság rendelkezésére a 
tehetséges sportolók támogatására, hiszen az első félévben már l millió forintot elosztottak 

Varga István: Ebben az esetben visszavonja észrevételét és nem tesz módosító javaslatot. 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy felhívta Eisenkrammer Károlyt, a Kőbányai Torna 
Club Sportegyesület elnökét, aki azt mondta, hogy valóban nagyon tehetséges Pakot András 
Gusztáv, de rajta kívül még sok hasonlóan tehetséges sportolójuk van, és már l 00 000-
150 OOO forintért is lehet olyan kerékpárt vásárolni, amellyel hasonlóan jó eredményeket tud 
elérni a gyermek. 

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

348/2016. (X. 18.) HB határozat 
a kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a tehetséges sportolók egyéni 
támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett 15 pályázat érvényes. 
2. A Bizottság a tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt pályázat alapján az l. 
mellékletben meghatározott sportolók részére a megjelölt szervezeteken keresztül nyújt 
támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 23. sora terhére összesen 
l 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 polgáriDestert 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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8. 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 494. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

349/2016. (X. 18.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Baranyai Jenőné részére a megvásárolt gyógycipőhöz 
támogatást biztosít, amely a gyógycipő vételárának 70%-a, 12 445 Ft. 
2. A Bizottság Bartos Tamás Imre részére a megvásárolt ultrahangos kezeléshez támogatást biztosít, 
amely az egészségügyi szolgáltatás vételárának 70%-a, 35 OOO Ft. 
3. A Bizottság Brassai Klára részére a megvásárolt kerekesszékhez támogatást biztosít, amely 
a kerekesszék önrészének 90%-a, 15 295 Ft. 
4. A Bizottság Bujdosóné Bári Edina részére a gyermeke, Bujdosó Bernadett fogszabályzó 
készülékének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék 
önrészének 90%-a, legfeljebb 31 500 Ft. 
5. A Bizottság Buró Mária részére a megvásárolt szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 22 960 Ft. 
6. A Bizottság Gál Lajosné részére a beszerzett hallókészülékhez támogatást biztosít, amely a 
hallókészülék önrészének 60%-a, 160 020 Ft. 
7. A Bizottság Gémyi Zsuzsanna részére gyógyülőpáma megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a gyógyülőpáma árának 90%-a, legfeljebb 3 320 Ft. 
8. A Bizottság Gyurcsik Lászlóné részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő árának 90%-a, legfeljebb 14 175Ft. 
9. A Bizottság Kovács Jánosné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 55 530 Ft. 
l O. A Bizottság Liszta Andrea részére szemüveg vásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 61 190 Ft. 
ll. A Bizottság Maka Krisztina részére a gyermeke, Koltai Laura megvásárolt szemüvegéhez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 32 795 Ft. 
12. A Bizottság Nyári Istvánné részére szemüveg vásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 7 200 Ft. 
13. A Bizottság Ötvös Jánosné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, l O 350 Ft. 
14. A Bizottság Romhányi Henrikné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a kedvezményes szemüveglencse vételárának 70%-a, 23 l 00 Ft. 
15. A Bizottság Skomyák Perenené részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 14 400 Ft. 
16. A Bizottság Szilágyi Elemérné részére a fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 13 650 Ft. 
17. A Bizottság Szobácsi Lajos részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 68 580 Ft. 
18. A Bizottság Tüskés Lajos Istvánné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 9 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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9. 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 492. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

350/2016. (X. 18.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Beslits István részére ápolási támogatást állapít meg 2016. 
november l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Csoma Gyuláné részére ápolási támogatást állapít meg 2016. november l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
3. A Bizottság Horváth László részére ápolási támogatást állapít meg 2016. november l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Kiss Attila Sándor részére ápolási támogatást állapít meg 2016. november 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Lakatos László részére ápolási támogatást állapít meg 2016. november l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság megállapítja, hogy Palócz Józsefné hiányosan nyújtotta be a kérelmét, a 
szükséges iratokat hiánypótlási felhívás átvételét követően sem pótolta, ezért a pályázata 
érvénytelen. 
Határidő: 

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

10. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Az ll 05 Budapest, Maláta u. 13. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

35112016. (X. 18.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 13. fszt. l. 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 1105 Budapest, 
Maláta u. 13. fszt. l. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kósa Mária Ildikó és Atanaszov Attila Krisztián számára határozott időre, 2018. 
október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/D 31225. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

352/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 53/D 3/225. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni út 53/D 3/225. szám alatti egy szoba, 36 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Taricska Lajosné született Molnár Margit Ilona számára határozott időre, 
2018. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 05 Budapest, Gergely u. 46. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

353/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u. 46. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Gergely u. 46. fszt. 7. szám alatti kettő szoba, 45 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Takács Edina számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az 1101 Budapest, Csilla u. 7/A 31563. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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354/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 7/A 3/563. 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, 
Csilla u. 7/A 3/563. szám alatti egy+fél szoba, 37 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Kocsány Valéria számára határozott időre, 2018. október 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll 02 Budapest. Bánya u. 2. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

355/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 2. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Bánya u. 2. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Vatai Imréné született Drienszki Zsuzsanna számára határozott időre, 2018. 
október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 03 Budapest. Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

356/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 18. 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 1103 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti egy szoba, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Pintérné Gulyás Bernadett és Pintér Imre számára határozott időre, 2017. október 
31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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7. Az 1101 Budapest, Csilla u. 9. 31502. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

357/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 9. 3/502. 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, 
Csilla u. 9. 3/502. szám alatti egy+fél szoba, 36m2 alapterületű, félkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szalay Attiláné született Németh Erika és Szalay Attila számára határozott időre, 
2017. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 72. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

358/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 72. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 72. szám alatti egy+fél szoba, 48 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Sümegi Ferenc István számára határozott időre, 2018. október 
31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 41. 3138. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

359/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 41. 3/38. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 41. 3/38. szám alatti kettő szoba, 55m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Lakatos Margit és Márton Ervin számára határozott időre, 2017. október 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 

ll 



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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. Az 1104 Budapest, Harmat u. 105, fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
szám ú előterjesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

360/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Harmat u. 105. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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 1104 Budapest, 
Harmat u. l 05. fszt. l. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotábanGaug László számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Vermes Zoltán elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

ll. Az ll03 Budapest, Kőér u. 34. 3/ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

36112016. (X. 18.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 34. 3/11. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Kőér u. 34. 3/11. szám alatti egy szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Matúz Zsuzsanna Beáta számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az ll 05 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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362/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Harmat u. 23/B fszt. 3. szám alatti egy szoba, 48 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mércse Gyuláné, Mércse Gyula és Mércse János számára határozott időre, 2018. 
október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll Ol Budapest, Hungária krt. 1-3. 45. épület fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
szám ú előterjesztés 13. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

363/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 45. épület fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 45. épület fszt. 4. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Kis Antalné született Krizsán Erzsébet számára határozott időre, 2017. 
október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 51. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 14. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

364/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 51. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 51. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Sarkady Edit Andrea számára határozott időre, 2017. október 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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15. Az ll O l Budapest, Hungária krt. 1-3. 48. épület {Szt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 15. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

365/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 48. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az llOl Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 48. épület fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 60m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Simon József és Simonné Almási Adrienne számára határozott 
időre, 2017. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. Az 1101 Budapest. Hungária krt. 1-3. 48. épület {Szt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 16. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

366/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 48. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az llOl Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 48. épület fszt. l. szám alatti egy szoba, 48m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Zalányi Sándorné született Kovács Mária számára határozott időre, 
2017. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 45. épület 116. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 17. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

367/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 45. épület 1/6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
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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 1/6. szám alatti egy+fél szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Szentkúti Péterné született Chikán Ilona számára határozott 
időre, 2017. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 49. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 18. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

368/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 49. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 49. épület fszt. l. szám alatti egy+fél szoba, 45 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Varga Péter Andrásné született Csurgai Mária és Varga András 
számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. Az ll Ol Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület 116. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
szám ú előterjesztés 19. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

369/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület 116. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 44. épület 1/6. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Molnár László számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozat képes. 

20. Az ll Ol Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 20. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

370/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. 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. 44. épület fszt. 3. szám alatti kettő szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Magyar Beáta számára határozott időre, 2017. október 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület 116. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 21. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

371/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. 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. 36. épület 1/6. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Nagy Lajos számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 22. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
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372/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület fszt. 4. 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. 36. épület fszt. 4. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Németh Ágnes számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23. Az ll Ol Budapest, Hungária krt. 1-3. 33. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 23. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

373/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 33. 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. 33. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 35m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Fekete Ferenc és FeketénéSzolga Anna számára határozott időre, 2017. 
október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

24. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület 1/5. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 24. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

374/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület 115. 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 1/5. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Dr. Barsi László számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 25. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

375/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 23. 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. 23. épület fszt. 3. szám alatti kettő+fél szoba, 74 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Szentpéteriné Dancs Irén és Szentpéteri Roland 
számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

26. Az ll 02 Budapest, Liget u. 26. fszt. 14. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. 
számú előterjesztés 26. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

376/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 26. 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 1102 Budape'st, 
Liget u. 26. fszt. 14. szám alatti, egy szoba, 34 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Németh Györgyné született Nagy Irén és Németh György számára határozott 
időre, 2017. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 503. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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377/2016. (X. 18.) HB határozat 
Horváth Gézáné, Moni Gyula és Fekete Katalin lakáscsere iránti kérelméről 
(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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 határozott idejű bérleti jogának, 
Moni Gyula Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, 
1083 Budapest, Szigony u. 39. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 23 m2 alapterületű komfortos 
lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának, valamint Fekete Katalin Budapest 
Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, 1214 Budapest, Csillag u. 4. 
9/36. szám alatti egy+kettő fél szoba 55 m2 alapterületű komfortos lakásra vonatkozó 
határozott idejű bérleti jogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 
Budapest, Endre u. 8/B fszt. 7. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Fekete Katalin számára határozott időre, 2018. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

378/2016. (X. 18.) HB határozat 
Botosné Rubint Rita és Szemerdák Péter 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 Botosné Rubint Rita Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 2/44. szám alatti egy 
szoba, 27m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozott idejű, 2017. június 30. 
napjáig szóló bérleti jogának és Szemerdák Péter Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll 02 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 70. szám alatt 
található egy+fél szoba, 28 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan 
idejű 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 ll 02 
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 70. szám alatti egy+fél szoba, 28 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Botosné Rubint Rita számára határozatlan időre szociális alapon bérbe 
adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 2/44. szám alatti egy szoba, 27m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Szemerdák Péter számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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12. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások összevonása és bérbeadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 512. 
szárnú előterjesztés elfogadásáról. 

379/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Ónodi u. 10. fszt. 2-3. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság egyetért az ll 02 Budapest, Ónodi u. l O. fszt. 2. szám alatti, 
egy szoba, 31 rn2 alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás és az ll 02 Budapest, Ónodi 
u. 10. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 24 rn2 alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás 
összevonásávaL Az összevonás valarnennyi költsége, valarnint 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 
1102 Budapest, Ónodi u. 10. fszt. 2-3. szám alatti lakást Bódi Imréné született V éber Márta és 
Bódi Imre számára határozott időre, az összevonással kapcsolatos rnunkálatok elvégzésének 
időtartamára, legfeljebb 2017. április 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött rnódon az összevonás rnegtörténik, a rnűszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság hozzájárul a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján az 
ll 02 Budapest, Ónodi u. l O. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti 
szerződésnek a 2. pont szerinti bérbeadással egyidejű közös megegyezéssel történő 
rnegszüntetéséhez. 
Határidő: 2016. novernber 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 504. 
szárnú előterjesztés elfogadásáról. 

380/2016. (X. 18.) HB határozat 
Szegi László és Kovács Zsuzsanna bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Szegi László 
bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Kovács 
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--------------------------

Zsuzsanna szamara az 1103 Budapest, Kőér u. 44. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 42 m2 

alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

381/2016. (X. 18.) HB határozat 
Püspöki László és Schmidt Endre Zoltánné bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 

(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Püspöki László 
bérlőnek a lakáson határozott időre, 2017. szeptember 30. napjáig fennálló lakásbérleti 
jogviszonyára tekintettel Schmidt Endre Zoltánné számára az ll 05 Budapest, Körösi Cs. S. út 
43-51. G. lépcsőház 4/4. szám alatti egy+fél szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
bérlőtársként határozott időre, 2017. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 513. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

382/2016. (X. 18.) HB határozat 
Kondákor István és Kondákor Istvánné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára 
vonatkozó részletfizetési kérelméről 
(9 igen szavazattal, 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 Kondákor 
Istvánnak és Kondákor Istvánné született Béres Mártának az ll 08 Budapest, Dombtető u. 6. 
118. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél 
nyilvántartott -lakbér- és távhődíj-hátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 
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 517. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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383/2016. (X. 18.) HB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32. §-a alapján hozzájárul az 1106 Budapest, 
Maglódi út 5. földszint 5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának - a Gazdasági és a 
Pénzügyi Bizottság határozatában foglalt pénzbeli térítés mellett - közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez azzal, hogy a bérlő a megállapodás aláírását követő 30 napon belül 
a lakást kiürített, jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére birtokba adja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. október 31. 
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 16. számú napirendi pontot. 

16. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Szociális 
tárgyú fellebbezés elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 10.05 órakor bezárja. 
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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 névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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