
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. szeptember 22-én a Fecskefészek Bölcsődében 
(Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15.) megtartott kihelyezett ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontj a: 9 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, oJ,. '': · · 
Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Varga István, a bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, a bizottság ne~képyiselő ta~aL . 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmar~f~t:/9 fró5JFx _: ,· 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja munkahelyi elfőglaltság 
Vermes Zoltán, a Bizottság nem képviselő tagja betegség 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Pfeifer Istvánné a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Joós Tamás a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

Göncziné Sárvári Gabriella 
Lajtai F erencné 
Szabó Tibor 

Fe hér Gyöngyi 

Herczeg Istvánné 
Marksteinné Molnár Julianna 

Meghívottak: 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Dr. Czagányi Cecília 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Belkó Judit 

ügyvezető j e 
az Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 

képviseletében 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerülete képviseletében 
a Kőbányai Gépmadár Óvoda vezetője 
képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke 

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

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
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Győrffy László 

Stanczel Adél 
VargaAnikó 
Borsiné Sz. Orsolya 
Szabóné T ó th Katalin 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
részéről 

a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány igazgatója 
a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány részéről 
egyetemi hallgató 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
képviseletében 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését Megállapítja, 
hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

Tervezett napirendjében a következő sorrendmódosítást javasolja: 
első napirendi pontként tárgyalja a Bizottság a meghívóban 5. sorszámmal szereplő, a 
Tájékoztató a White Sharks Hockey Club 2014. szeptember és 2015. augusztus közötti 
tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról szóló 439. számú előterjesztést 
második napirendi pontként a meghívóban 8. sorszámmal szereplő, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületeinek, 
sportköreinek eredményességi támogatásáról szóló 426. számú előterjesztést, 
harmadik napirendi pontként a meghívóban 9. sorszámmal szereplő, a Tájékoztató a 
Kőbányai nyári táborok tapasztalatairól szóló 437. számú előterjesztést, 
negyedik napirendi pontként a meghívóban 10. sorszámmal szereplő, a Tájékoztató a 
2014/2015. nevelési év óvodai beszámolóiról, valamint az iskolák tevékenységéről szóló 
438. számú előterjesztést. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a sorrendmódosítás 
elfogadásáróL 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a következő sorrendmódosításról 
dönt: 

első napirendi pont: Tájékoztató a White Sharks Hockey Club 2014. szeptember és 2015. 
augusztus közötti tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról szóló 439. számú 
előterjesztés, 

második napirendi pont: A Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett iskolák diáksport-egyesületeinek, sportköreinek eredményességi támogatásáról 
szóló 426. számú előterjesztés, 
harmadik napirendi pont: Tájékoztató a Kőbányai nyári táborok tapasztalatairól szóló 437. 
számú előterjesztés, 
negyedik napirendi pont: Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év óvodai beszámolóiról, 
valamint az iskolák tevékenységéről szóló 438. számú előterjesztés [305/2015. (IX. 22.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy az SZMSZ 63. §-ban 
foglaltak alapján kézfelemeléssei szavazzanak a napirend elfogadásáról az elfogadott 
sorrendmódosítás figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [306/2015. (IX. 22.)]: 

l. Tájékoztató a White Sharks Hockey Club 2014. szeptember és 2015. augusztus közötti 
tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport
egyesületeinek, sportköreinek eredményességi támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Tájékoztató a Kőbányai nyári táborok tapasztalatairól 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év óvodai beszámolóiról, valamint az iskolák 
tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

6. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 
27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

8. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

1 O. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelölése, valamint a 
felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztíán jegyző 

ll. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosításamellett történő felmondása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Bányai Tibor Péter megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 
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1. napirendi pont: 
Tájékoztató a White Sharks Hockey Club 2014. szeptember és 2015. augusztus közötti 

tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Ahogy az előterjesztésben is látszik, az Egyesület 2015-ben nem kívánja 
megváltoztatui a jegyárakat, valamint a feltételeket sem. Javasolja a tájékoztató támogatását. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga István: Érdeklődik, hogy a jégpálya beosztáson szereplő "Kada" az óvodára, vagy az 
iskolára vonatkozik-e? 

Radványi Gábor: Az iskolára. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a" White Sharks Hockey Club 2014. szeptember és 2015. augusztus 
közötti tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról" szóló 439. számú előterjesztést 

megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport

egyesületeinek, sportköreinek eredményességi támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület 2 millió forint keretösszeget különített 
el a diáksport-egyesületek eredményességi támogatására. Nagy István, a Kőbányai Diáksport 
bizottság elnöke benyújtotta a Bizottság által készített kimutatást. Az elosztásnál 60%-ban az elért 
eredmények, 20-20%-ban a versenyeken részt vevő léts:z;ám és a megrendezett versenyek száma 
került figyelembevételre. Elmondja, hogy a Kertvárosi Általános Iskolában nem működik diáksport
egyesület, ezért az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 
megállapodás útján támogatja az iskolában működő iskolai sportköröket Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amem1yiben nincs hozzászólás, kéri, 
hogy a Bizottság hozza meg döntését a 426. számú előterjesztés elfogadásáról. 

307/2015. (IX. 22.) HB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diákspo:rt
egyesületeinek, sportköreinek eredményességi támogatásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett iskolákban működő l. mellékletben foglalt diáksport-egyesületek, valamint a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére összesen 2 OOO eFt eredményességi támogatást 
nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 21. sora terhére. A tánlogatást 2015. 
december 31-éig lehet felhasználni. A támogatássallegkésőbb 2016. január 15-ig kell elszámolni. 
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2. A Bizottság felkéri a polgármestert a megállapodások megkötésére, az előirányzat-átcsoportosítás 
végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedés megtételére. 
Határidő: 

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

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai nyári táborok tapasztalatairól 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Elmondja, hogy azt tapasztalják, hogy a napközis táboroknak nagyon gazdag a 
programkínálata, a táborozó gyerekeknek nagyszerű lehetőségeik vannak. Az előterjesztés nagyon 
jól összeszedett, reális képed ad az erősségekről és a gyengeségekrőL A következő tanévtől valóban 
fontos lenne az uszoda használata annak érdekében, hogy a gyerekeknek ne kelljen másik uszodába 
átmenni. V él eménye szerint a technikai dolgozók beosztását mindenképpen meg kellene változtatni. 
A balatonlellei tábor vezetői külön kérvényt nyújtottak be a tárgyi feltételekkel kapcsolatban, sajnos 
a beolvasott anyagban a képek nem látszanak jól, de azt gondolja, hogy azok a problémák, 
amelyeket a vezetők leírtak tényszerűek. Elmondja, hogy szívesen látna egy tájékoztatót az 
algyógyi tábor működéséről is. 

Elnök: Fontosnak tartja kiemelni, hogy a nyár folyamán összesen 5 l 09 adag reggelit, 5 280 ebédet 
és 5 109 uzsonnát szállított a Pensió Kft. Ebből 599 gyermek részesült l 00%-os kedvezményben, és 
120 gyermek 50%-os kedvezményben. 

Joós Tamás: Véleménye szerint a napközis táborok szabadidős programjait jobban is meg lehetne 
szervezni, az uszodahasználat pedig valóban nagyon fontos lenne. A balatonlellei táborral 
kapcsolatban elmondja, hogy komoly gondok vannak a nagy faház, valamint az ebédlő esetében. 
Ezek felújítása indokolt lenne, mivel ez felveti azt a problémát, hogy egy ellenőrzés során a 
hatóságok korlátozhatják a tábor működését. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a "Kőbányai nyári táborok tapasztalatairól" szóló 437. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év óvodai beszámolóiról, valamint az iskolák tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Jelzi, hogy az intézményvezetők önértékeléséből hiányzik a Gyöngyike Óvoda. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 438. 
számú előterjesztés elfogadásáróL 

308/2015. (IX. 22.) HB határozat 
a 2014/2015. nevelési év óvodai beszámolóiról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a 

a) Kőbányai Aprók Háza Óvoda, 
b) Kőbányai Bóbita Óvoda, 
c) Kőbányai Csodafa Óvoda, 
d) Kőbányai Csodapók Óvoda, 
e) Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, 
j) Kőbányai Gépmadár Óvoda, 
g) Kőbányai Gesztenye Óvoda, 
h) Kőbányai Gézengúz Óvoda, 
i) Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, 
j) Kőbányai Gyöngyike Óvoda, 
k) Kőbányai Hárslevelű Óvoda, 
l) Kőbányai Kékvirág Óvoda, 
m) Kőbányai Kincskeresők Óvoda, 
n) Kőbányai Kiskakas Óvoda, 
o) Kőbányai Mászóka Óvoda, 
p) Kőbányai Mocorgó Óvoda, 
q) Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint a 
r) Kőbányai Zsivaj Óvoda 

2014/2015. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

5. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 

módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala ellenőrzést tartott a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban, amelynek során észrevételezte, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet nem tartalmazza a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §(2) bekezdés c)-e) és 
g) pontjában foglaltakat, valamint csak részben szabályazza a b) pontot. A rendelet módosítását ez 
indokolja. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 463. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 463. számú 
előterjesztést támogatja [309/2015. (IX. 22.)]. 
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6. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapitásáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 

27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Fontosnak tartja kiemelni, hogy a módosítások mellett az ágazati elismerések 
közé új elemként bekerül a kulturális, művészeti és közművelődési szakterület ágazati kitüntetése is. 
A rendelettervezet 5. §-a ugyan tartalmaz egy javaslatot az elnevezéssel kapcsolatban, de Kovács 
Róbert polgármester úr, valamint Weeber Tibor alpolgármester úr jelezte, hogy e tekintetben még 
további javaslat várható. 

Szóbeli módositó javaslat: 

Marksteinné Molnár Julianna: Javasolja, hogy a rendelettervezet 6. §-a egészüljön ki az alábbi új 
b) ponttal: 

"b) 10. §(l) bekezdésében a "százezer" szövegrész helyébe a "háromszázezer", 
(szöveg lép.) 
Indokolás: ezzel az ágazati kitüntetések és az elismerő címek elismerése azonos lenne. 

(452/1. módositó javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 452/1. módositó javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 452/l. módosító javaslat támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 452/1. módosító 
javaslatot [310/2015. (IX. 22.)]. 

Marksteinné Molnár Julianna: Javasolja, hogy a rendelettervezet 6. §-a egészüljön ki az alábbi új 
c) ponttal: 

"c) 17. § (2) bekezdésében a "szociális munkás" szövegrész helyébe a "szociális területen dolgozó 
személy", 
(szöveg lép.) 
Indokolás: aszociális területen dolgozókra történő kiterjesztés okán. 

(452/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 452/2. módositó javaslatot. 

Marksteinné Molnár Julianna: Javasolja, hogy a Rendelet 13. §(2) bekezdése az alábbiak szerint 
módosuljon: 

"(2) A kitüntetés évente egy fő részére adományozható." 
Indokolás: az Év Ápolója Díj adományozásának lehetőségét terjesszük ki a kerületben 
tevékenykedő valamennyi asszisztensre, ápolóra. 

(452/3. módositó javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 452/3. módositó javaslatot, ugyanis a rendelettervezet 4. §-a 
már ezt a kiterjesztést tartalmazza. 

Marksteinné Molnár Julianna visszavonja a 452/3. módositó javaslatot. 
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Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a rendelettervezet 3. § (2) bekezdésében szereplő "egy" 
szövegrész helyébe a "három" szöveg lépjen. 
Indokolás: az orvosok körének kiterjesztése indokolja az eredeti rendeletben meghatározott 3 fő 
megtartását 

(452/4. módositó javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 452/4. módositó javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 452/4. módosító javaslat támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a 452/4. módosító 
javaslatot [311/2015. (IX. 22.)]. 

Gál Judit: Javasolja, hogy a rendelettervezet 6. §b) pontja kerüljön törlésre. 
Indokolás: eddig is komoly egyeztetéseket igényelt a hat fő jelölése. 

(452/5. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 452/5. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 452/5. módosító javaslat támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 452/5. módosító 
javaslatot [312/2015. (IX. 22.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 452. 
számú előterjesztés támogatásáról a 45211., 2., 4., és 5. módosító javaslatok figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzati kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról" szóló 452. számú előterjesztést a 452/1., 2., 4., és 5. módosító javaslatok 
figyelembevételével támogatja [313/2015. (IX. 22.)]. 

7. napirendi pont: 
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 
18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé több, az Önkormányzat 
feladatellátását érintő változás miatt. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 451. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzat sporttal 
kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 451. 
számú előterjesztést támogatja [314/2015. (IX. 22.)]. 
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8. napirendi pont: 
A Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Elmondja, hogy Antalics Hajnalka 2015. december 31-ével a vezetői megbízásáról írásban 
lemondott, ezáltal a felmentési ideje munkában nem töltött időszakában már lehetséges új vezető 
kinevezése. Erre való tekintettel szükségessé válik a vezetői pályázati kiírása. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Szóbeli módositó javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet 3. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
"3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 
a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Radványi Gábort, 
j) Varga Istvánt_,[ és] 
k) Vermes Zoltán Lászlót[.] és 
l) Agócs Zsoltot." 
Indokolás: az adott terület önkormányzati képviselőjének meghívása is szükséges. 

(429/1. módositó javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 429/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 429. 
számú előterjesztés támogatásáról a 429/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 429. számú előterjesztést a 429/l. módosító 
javaslat figyelembevételével támogatja [315/2015. (IX. 22.)]. 

9. napirendi pont: 
A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapitvánnyal ellátási szerződés kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat 2016. január l-jétől újabb öt évre nyolc, átlagosan 
négyfős család ellátásának biztosítására köt szerződést a "RÉS" Szociális és Kulturális 
AlapítvánnyaL Az ellátási szerződés megkötése esetén az Önkormányzat éves költségvetésében 
szükséges a szolgáltatás fedezetét biztosítani. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 459. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "RÉS" Szociális és Kulturális 
Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről" szóló 459. számú előterjesztést támogatja [316/2015. 
(IX. 22.)]. 

10. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelölése, valamint a 

felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának megállapitása 
Előterjeszti): dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 
tagjainak megbízatása 2015. október 20-án megszűnik, ezért új felügyelőbizottsági tagok kijelölése 
szükséges. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lajtai Ferencné: Beszámol arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai kiváló munkát végeznek, részt 
vesznek az intézmény életében. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 442. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelöléséről, valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagja 
tiszteletdíjának megállapításáról" szóló 442. számú előterjesztést támogatja [317/2015. (IX. 22.)]. 

napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Véleménye szerint a pályázati kiírásban korlátozni kellene a gyógyászati 
segédeszközök körét. Úgy gondolja, hogy a Kiss Gyuláné által megvásárolt progresszív lencse 
luxuscikk, ezért ő nem adna támogatást erre. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 433. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

318/2015. (IX. 22.) HB határozat 
a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Szalai Attila részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 97 725 Ft. 
2. A Bizottság ifj. Szabó György részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 46 225 Ft. 
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3. A Bizottság Lőrinc z Gabriella részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 6930 Ft. 
4. A Bizottság Nagyné Berki Anita részére a gyermeke, kk. Nagy Renátó szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
16 180Ft. 
5. A Bizottság Zoltánfi Katalin részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 50 615 Ft. 
6. A Bizottság Budai Rita Ilona részére a gyermeke, kk. Medve Julietta fogszabályzó készülékének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételára önrészének 90%-a, 
legfeljebb 67 500 Ft. 
7. A Bizottság Mészáros Terézia részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 23 075 Ft. 
8. A Bizottság Kiss Gyuláné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencsék vételárának 90%-a, legfeljebb 41 040 Ft. 
9. A Bizottság Zsizsó János részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely az alsó 
teljes fogpótlás és a felsőfogpótlás-javítás árának 90%-a, 27 090 Ft. 
l O. A Bizottság Ötvösné Elefánti Beatrix részére a gyermeke, kk. Stanákovits Cintia Noémi 
szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 
legfeljebb 32 490 Ft. 
ll. A Bizottság Sohanyai Vilmosné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, 68 400 Ft. 
12. A Bizottság Seres Antal részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 3 l 31 O Ft. 
13. A Bizottság Bajkai Vasziliki részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 145 735 Ft. 
14. A Bizottság Boros Jánosné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 11 610 Ft. 
15. A Bizottság Som Nikolett részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 6930 Ft. 
16. A Bizottság Dori Tamás részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a fogpótlás 
árának 90%-a, legfeljebb 64 800 Ft. 
17. A Bizottság Csinos Jánosné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
hallókészülék önrészének 90%-a, legfeljebb 92 770 Ft. 
18. A Bizottság Aranyos Elemérné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás önrészének 90%-a, 14 850 Ft. 
19. A Bizottság Trabach Györgyné pályázatát a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (IL 20.) 
önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése alapján elutasítja, mert a pályázó ebben a naptári évben 
már két gyógyászati segédeszközhöz kapott támogatást. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

12. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottságat hozza meg döntését a 432. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 
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319/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az ápolási-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Fróman Ferenc Róbert részére ápolási támogatást állapít meg 
2015. október l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 96 OOO Ft. 
2. A Bizottság Horváth László részére ápolási támogatást állapít meg 2015. október l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Kiss Attila Sándor részére ápolási támogatást állapít meg 2015. október l-jéről 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Kökény Ilona részére ápolási támogatást állapít meg 2015. október l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Vágvölgyi Gyuláné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. október l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft 
6. A Bizottság Hegedűs Valéria részére ápolási támogatást állapít meg 2015. október l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
7. A Bizottság Skrinyár Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2015. október l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

13. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

l. Az ll 08 Budapest, Maglódi u. l 07/B fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

320/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 107/B fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi u. 
107/B fszt. 7. szám alatti egyszobás, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Bodvai Mária Katalin és Győri Gyula István számára határozott időre, 2016. szeptember 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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2. Az ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 40. 2/15. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

321/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út 40. 2/15. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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, Körösi 
Csoma S. út 40. 2/15. szám alatti egy+félszobás, 47m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Dömök Ilona számára határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy a lakáson fennálló lakbértartozásra 36 havi részletfizetési megállapodást 
köt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozását rendezi. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 08 Budapest, Maglóqj u. 38. l ép. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

322/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u.. 38. I. ép. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 ll 08 Budapest, Maglódi u. 
38. I. ép. fszt. 3. szám alatti egyszobás, 53 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Nagy Károly Zsolt és Eperjesi Nóra részére határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

4. Az 1105 Budapest, Maláta u. 10/A fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

323/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 10/A fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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. 
10/A fszt. 4. szám alatti egyszobás, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást jelenlegi állapotában 
Nistomé Vámos Veronika Szilvia részére határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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5. Az 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. VII 414. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

324/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 43-51. VII. 4/4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(8 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, Kőrösi 
Csoma Sándor út 43-51. VII. 4/4. szám alatti egy+félszobás, 41 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást jelenlegi állapotában Püspöki László Tibor részére határozott időre, 2017. szeptember 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 08 Budapest, Maglódi u. 38. II ép. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

325/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 38. II. ép. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi u. 
38. II. ép. fszt. 2. szám alatti egyszobás, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Szabó Bernadett és Kováts Zsolt részére határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1124. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Weeber Tibor: Érdeklődik, hogy ki lakik még a kérelmezőn kívül a lakásban? 

Dr. Czagányi Cecília: Tájékoztatásul elmondja, hogy Vajda Irén a lakáskérelméhez csatolta, hogy új 
élettársa van, akit szeretne befogadni a lakásba. A kérelmezővel korábban együtt élt a kiskorú lánya, 
aki jelenleg az apánál van. A Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt folyamatban van a gyermek
elhelyezési per. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 7. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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326/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/24. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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. 29-31. 1/24. szám alatti egy+félszobás, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakást jelenlegi 
állapotában Vajda Irén részére határozott időre, 2016. március 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az ll Ol Budapest, Salgótariáni u. 53/B fszt. 203. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

327/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 53/B fszt. 203. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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 ll Ol Budapest, Salgótarjáni 
u. 53/B fszt. 203. szám alatti egy+félszobás, 37 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Dienes Anita és Bessenyői László részére határozott időre, 2017. szeptember 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az ll 06 Budapest, Keresztúri út l 02. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

328/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Keresztúri út 102. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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 1106 Budapest, Keresztúri 
út l 02. fszt. 4. szám alatti egy+félszobás, 67 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Lakatos Anna részére határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés l O. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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329/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 41. 3/38. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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 kettőszobás, 55 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Lakatos Margit és Márton Ervin részére határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. Az 1101 Budapest, Korpanai u. 13. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés ll. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

330/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Korponai u. 13. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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, Korpanai u. 
13. fszt. L szám alatti kettőszobás, 67 m2 alapterületű, félkomfortos lakást jelenlegi állapotában 
Segesdi Attila és Segesdiné Kolozs Csilla részére határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az ll Ol Budapest, Salgótarjáni u. 53/D 3/225. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 12. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

33112015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 53/D 3/225. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésealapján az 1101 Budapest, Salgótarjáni 
u. 53/D 3/225. szám alatti egyszobás, 36 m2 alapterületű, félkomfortos lakást jelenlegi állapotában 
Taricska Lajosné sz.: Molnár Margit Ilona részére határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális 
alapon bérbe adj a. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az ll Ol Budapest, Üllői út 120. II ép. II lh. 2/28. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 13. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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332/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Üllői út 120. II. ép. II. Ih. 2/28. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(8 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, Üllői út 
120. II. ép. II. Ih. 2/28. szám alatti egy-félszobás, 48 rn2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában Veszelka Eszter és Dalzsuffó Annarnária részére határozott időre, 2017. szepternber 30-
ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. október 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C [e. 14. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. szárnú 
előterjesztés 14. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

333/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C fe. 14. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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 fe. 14. szám alatti kettőszobás, 57 rn2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Báder 
István részére határozott időre, 2017. szepternber 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. Az ll 08 Budapest, Gergely u. 116. 4182. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. szárnú 
előterjesztés 15. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

334/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gergely u. 116. 4/82. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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, Gergely u. 
116. 4/82. szám alatti egyszobás, 29 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Szakály Mária számára határozott időre, 2016. szepternber 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. Az ll 02 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. szárnú 
előterjesztés 16. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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335/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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. 
20. fszt. 7. szám alatti egyszobás, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Zsolnai Sándorné sz.: Csiki Ibolya számára határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. Az ll 02 Budapest, Állomás u. l. 6128. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 17. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

336/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 1. 6/28. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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, Állomás u. 
l. 6/28. szám alatti kettőszobás, 51m2 alapterületű, összkomfortos lakástjelenlegi állapotában Csala 
Sándor Károlyné sz.: Faragó Katalin Juliánna részére határozott időre, 2016. szeptember 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. Az 1101 Budapest, Doba u. 7. 6. lh. fszt. 37. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 18. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

337/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Doba u. 7. 6. lb. fszt. 37. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 1101 Budapest, Doba u. 7. 
6. Ih. fszt. 37. szám alatti kettőszobás, 49 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Németh Józsefné sz.: Iván Erzsébet számára határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. Az ll 02 Budapest, Bánya u. l O. fszt. 14. szám alatti lakás bérbe_gdása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 19. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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338/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 10. fszt. 14. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Bánya u. 
l O. fszt. 14. szám alatti egy+félszobás, 4 7 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Takács István Mihályné sz.: Gazdag Éva Mária és Divinyi Beatrix sz.: Takács Beatrix számára 
határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. Az ll 03 Budapest, Gerge/v u. 31. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 20. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

339/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 31. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gergely u. 
31. fszt. 2. szám alatti egyszobás, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Jámbor 
Attiláné sz.: Puporka Anna számára határozott időre, 2016. szepternber 30-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21. Az ll 05 Budapest, Harmat u. 5. fszt. 12. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. szárnú 
előterjesztés 21. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

340/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Harmat u. 5. fszt. 12. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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, Harmat u. 5. 
fszt. 12. szám alatti egyszobás, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Verebi 
Mária részére határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22. Az ll Ol Budapest, Csilla u. 9/B 3/502. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 22. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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34112015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u.. 9/B 3/502. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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/B 
3/502. szám alatti egy+félszobás, 36 m2 alapterületű, félkomfortos lakást jelenlegi állapotában 
Szalay Attiláné sz.: Németh Erika és Szalay Attila számára határozott időre, 2016. szeptember 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23. Az 1105 Budapest, Gergely u. 30. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 23. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

342/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u.. 30. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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. 
30. fszt. 4. szám alatti kettő+félszobás, 93 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában 
Zsákainé Deme Margit Aranka számára határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

24. Az ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. 317. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 24. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

343/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. 317. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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, Körösi 
Csoma Sándor út 40. 317. szám alatti egy+félszobás, 47 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Nagy Józsefné sz.: Molnár Margit számára határozott időre, 2017. szeptember 
30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 3 L 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

25. Az ll 06 Budapest, Maglódi u. 23. 212. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 25. rnellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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344/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi u. 23. 212. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Maglódi u. 
23. 2/2. szám alatti kettőszobás, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotában Szalai Katalin számára határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

26. Az 1102 Budapest, A.llomás u. l. 10/48. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 26. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáróL 

345/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. l. 10/48. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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, Állomás u. 
1. 10/48. szám alatti kettőszobás, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakást jelenlegi állapotában 
Horváth Gézáné sz.: Nagy Irén számára határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2 7. Az ll O l Budapest, Gép u. 15. ll l h. l /9. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 27. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

346/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Gép u. 15. II. Ih. 119. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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, Gép u. 15. 
II. lh. 1/9. szám alatti kettőszobás, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Nép 
Ádám részére határozott időre, 2016. szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 28. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 
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347/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Harmat u. 105. fszt. 1. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 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. 
105. fszt. l. szám alatti egyszobás, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást Gaug László részére 
határozott időre, 2016. március 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

29. Az ll 05 Budapest, Cserkesz u. 25/B alagsor JA szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 29. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

348/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Cserkesz u. 25/B alagsor lA szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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, Cserkesz u. 
25/B alagsor lA szám alatti egyszobás, 27m2 alapterületű, komfortos lakást Hornyik István részére 
határozott időre, 2016. március 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

30. Az ll 02 Budapest, Bánya u. 7. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 30. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

349/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 7. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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. 7. 
fszt. 3. szám alatti egyszobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában Budai 
Ferencné sz.: Kökény Mária részére határozott időre, 2016. március 31-ig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

31. Az 1103 Budapest, Petrőczy u. 21. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 436. számú 
előterjesztés 31. mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

22 



350/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Petrőczy u. 21. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 1132 Budapest, Petrőczy u. 
21. fszt. 3. szám alatti kettőszobás, 49 m2 alapterületű, félkomfortos lakást jelenlegi állapotában 
László Györgyné sz.: Lakatos Mónika részére határozott időre, 2017. szeptember 30-ig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: V él eménye szerint a kérelmezőnek annyira alacsony a jövedelme, amelyből 36 hónap 
alatt nem fogja tudni törleszteni tartozását. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 435. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

35112015. (IX. 22.) HB határozat 
Horváth Fenmcné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 

(7 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 Horváth Ferencné sz.: Tomka 
Ilona Éva 1102 Budapest, Endre u. 7/B 3/17. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbérhátralékára 36 havi részletfizetést 
engedélyez. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Ame1myiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 434. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

352/2015. (IX. 22.) HB határozat 
Dely Tibor, Báder Józsefné, Kótainé Báder Mariann, valamint Arnóczky Zoltán lakáscsere 
iránti kérelméről 
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(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján Dely 
Tibor Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, 
Körösi Csoma S. út 40. 3/2. szám alatti egy+fél szoba, 53 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra 
vonatkozó bérleti jogának, Báder Józsefné és Kótainé Báder Marian Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló, 1091 Budapest, Üllői út 75-77. A. ép. 1122. szám 
alatti kettő+fél szoba, 49 m2 alapterületű szükséglakásra vonatkozó bérleti jogának, valamint 
Amóczky Zoltán a 4136 Körösszakál, Ady Endre u. 4. (hrsz.: Körösszakál 559) szám alatt található 
kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlama vonatkozó tulajdonjogának cseréjéhez nem járul hozzá. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

353/2015. (IX. 22.) HB határozat 
Stréli Jánosné, valamint Maczó Zsanett lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint 
hozzájárul, hogy Stréli Jánosné a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út 40. 2/25. szám alatti egy szoba, 41 m2 

alapterületű, összkomfortos lakás bérleti jogát Maczó Zsanett a 2 769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos u. 
35. (hrsz.: Tápiószőlős 19) szám alatt található kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanon 
fennálló tulajdonjogára elcserélje. 
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, 
Körösi Csoma S. út 40. 2/25. szám alatti egy szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Maczó 
Zsanett számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztositása mellett történő felmondása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Nem ért egyet az előterjesztéssel, mivel a kerületben számos olyan többgyermekes 
család van, akik nem kapnak ekkora lakást. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 430. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

354/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 11. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. §(l) bekezdése alapján Madár 
Margit 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 14. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti 
szerződésének cserelakással történő felmondását követően az ll 05 Budapest, Vaspálya u. 11. fszt. 7. 
szám alatti kettőszobás, 59 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Madár Margit és 
Buzás József számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 03 
Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 14. szám alatti lakást Madár Margit a jelenlegi állapotában a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszü.ntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesítése 
Eiőterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 431. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

355/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Endre u. 7/B 115. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 Kis Krisztián és Kisné Sáfár Ildikó sz.: Sáfár Ildikó 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 
fszt. ll. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Endre u. 7/B 1/5. szám alatti 
kettő szoba, 71 m2 alapterületű, komfortos lakást Kis Krisztián és Kisné Sáfár Ildikó sz.: Sáfár Ildikó 
számára a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy az ll 02 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. ll. szám alatti egy+félszobás, 42 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

356/2015. (IX. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 21. 4/18. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LJCXVIIL törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
hozzájárul Décsi Erzsébet ll 02 Budapest, Hölgy u. 21. fszt. 4. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás u. 21 4/18. szám alatti 
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kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Décsi Erzsébet sz.: Décsi Erzsébet számára a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újab b határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 02 
Budapest, Hölgy u. 21. fszt. 4. szám alatti egyszobás, 43 rn2 alapterületű, komfortos lakást tisztán, 
kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 10.35 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenj~rn: 

( 
'J> 

••~eeeoooee& o ••••••••••••••~~~••••• 
Dr. abó Krisztiái(~o,, 

jegyző \.'(;~:''-'> 1. 

* 
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A jegyzőkönyv meUékletei 

../ 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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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti iv 

2015. szeptember 22-én 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Bányai Tibor Péter 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Mácsik András 

Varga István 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Meghivottak jelenléti íve 

2015. szeptember 22-én 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésérőL 
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