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Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Belkó Judit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
Kasperkieviczné Vágner Ilona a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda vezetője 
Blattner Edit a Kőbányai Bóbita Óvoda vezetője 
Bódi Imréné a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetője 
Bemáthné Balogh Ildikó a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője 

Meghívottak: 
jegyzői titkárságvezető Dr. Ács Viktória 
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Jógáné Szabados Henrietta 

Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
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a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 

Ügyrendi hozzászólás: 

Radványi Gábor: Kéri, hogy a Bizottság negyedik napirendi pontként tárgyalja a "Kőbányai 
Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolójáról" szóló 
291. számú előterjesztést, és ötödik napirendi pontként pedig a "Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról" szóló 307. számú 
előterjesztést, mivel egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a Bizottság teljes ülésén. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal negyedik napirendi pontként 
tárgyalja a "Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 
beszámolójáról" szóló 291. számú előterjesztést, és ötödik napirendi pontként pedig a "Helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról" szóló 307. 
számú előterjesztést [170/2017. (V. 23.)]. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [17112017. (V. 23.)]: 

l. A 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai csoportok (296. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (305. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Sportliget Sportegyesület által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegy Uszoda és 
Strandfiirdő területén létesítendő beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulás (323. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 
beszámolója (291. számú előterjesztés) A 4-10. melléklet bizalmas az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CX!l törvény 5. § (l) 
bekezdése alapján 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 
(307. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A 2016. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló átfogó értékelés (295. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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7. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség emlékműállításának támogatása (281. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A Kroó Medical Kft.-vel feladatellátási szerződés megkötése (297. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Tyll Attila színművész részére emléktábla állítása (269. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtása (282. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. A Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályájának Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 
Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes használatba adása (306. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (308. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (283. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (284. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (285. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (287. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (286. szám 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában 
gondozott személy térítési díjának méltányosságból történő elengedése (292. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (303. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatban feladatellátási szerződés kötésére 
vonatkozó szándéknyilatkozat (304. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. Közalkalmazottijogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása (272. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

22. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (288. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2017/2018. nevelési év előkészítésének rendjét a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXV. törvény, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg. Az óvodai beiratkozás rendben lezajlott a 
kerületben, ami a résztvevők szoros együttműködésének köszönhető. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

· A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Az előterjesztés alapján a Kőbányai Aprók Háza Óvodában maradó 
tanköteles gyermekek száma 38 fő, míg az iskolába menő gyermekek száma 88 fő. 

Megdöbbentőek számára ezek az arányok. Valóban ennyire éretlenek a gyermekek az 
iskolához, vagy inkább szülői és óvodai pedagógus javaslat alapján maradnak még egyévet 
az óvodában? 

Baloghné Stadler Irén: Elmondja, hogy a 307 gyermekből csak 38 marad az óvodákban. 
Arányaiba véve ez a létszám nem több, mint máshol. Beszámol arról, hogy a beiratkozások 
során is lehet már látni a nyári születésű gyermekeknél a lemaradást. Véleménye szerint 
fontos, hogy a gyerekek ne kudarccal kezdjék az iskolát, és megállják a helyüket. Ezt segíti az 
is, hogy egy évvel tovább maradhatnak az óvodában. 

Radványi Gábor: A Kőbányai Csodafa Óvodából és a Kőbányai Csodapók Óvodából is 29-
29 fő megy iskolába, viszont az egyik intézményben 33, a másikban 6 gyermek marad még 
egy évet. Véleménye szerint ez jelentős különbség a két intézmény között. 

Baloghné Stadler Irén: Az előterjesztésben nem lehet látni, hogy az előző évben melyik 
intézményben hány fő maradt még egy évet. Az előző évben óvodában maradó gyermekek 
ebben az évben mindenképpen tankötelesek, ezért az ő létszámuk növeli az iskolába menő 
gyermekek számát. 

Gál Judit: Elmondja, hogy a felmérések alapján a hétéves gyermekek 30%-a rendelkezik 
csak a hétévesek intelligenciájával. Sokan rendelkeznek kevesebb, és sokan több 
intelligenciával. Később az iskolában ezek a különbségek kiegyenlítődnek 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "2017/2018. nevelési évben 
indítandó óvodai csoportokról" szóló 296. számú előterjesztést támogatja [172/2017. 
(V. 23.)]. 

4 



2. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat pályázatot írt ki a civil szervezetek 2017. 
január l-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszakban szervezett kulturális, 
hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezetvédelmi, közművelődési programjaira, illetve a 
kerület- és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjainak 
támogatására 4 500 OOO Ft összegben. A pályázati felhívásra 24 pályázat érkezett, amelyből 
23 érvényes, l érvénytelen. Tekintettel arra, hogy a pályázó civil szervezetek között 
alapítványok is vannak, amelyek támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik, a pályázatot a Képviselő-testület bírálja el. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 305. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Civil szervezetek 2017. évi 
támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról" szóló 305. számú előterjesztést támogatja 
[173/2017. (V. 23.)]. 

3. napirendi pont: 
A Sportliget Sportegyesület által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegy Uszoda és 

Strandfürdő területén létesítendő beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Sportliget Sportegyesület a vízilabda sport fejlesztésére a rendelkezésére álló 
látványcsapatsport infrastrukturális beruházási keretből edzőcentrumot kíván létesíteni 
Kőbányán. A Sportegyesület 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a kőbányai gyerekeknek 
sportolási lehetőséget biztosítson a vízilabdázásorr keresztül, a szabadidő hasznos eitöltéséhez 
és az egészség megőrzéséhez megfelelő alternatívát nyújtson, valamint a közösségi szellem 
kialakulását erősítse. A Sportegyesület a program teljes költségét pályázati forrásból, illetve 
önerőből kívánja megvalósítani. Az Önkormányzattól anyagi támogatást nem, csak az 
ingatlan használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadását kéri. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 323. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Sportliget Sportegyesület 
által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegy Uszoda és Strandfilidő területén létesítendő 
beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulásról" szóló 323. számú előterjesztést támogatja 
[174/2017. (V. 23.)]. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 

beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti az óvodák vezetőit. Javasolja, hogy az egyes beszámolókat külön-külön 
tárgyalják meg, majd ezt követően hozzák meg döntésüket az előterjesztés elfogadásáról. 
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l. Blattner Edit. a Kőbányai Bóhit!l_Óvoda vezet{fje_: 

Elnök: Érdeklődik, hogy mit tekint az elmúlt négy év kiemeit eredményének? 

Blattner Edit: Nagy teher volt rajta, hiszen egy jól működő intézményt vett át. Az akkori 
értékeket szerette volna megőrizni és továbbfejleszteni az intézményt. Úgy gondolja, hogy 
egy frissebb, innovatívabb, fiatalos nevelőtestületet sikerült összekovácsolnia. A legnagyobb 
feladata a testület összetartása és az intézmény továbbfejlesztése volt. Közel 70%-os 
alkalmazotti csere áll az Óvoda mögött, rengeteg a fiatal kolléga. Az életpályamodellel 
kapcsolatos feladatok megvalósítása, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadása 
jó színvonalon megtörtént 

Elnök: A beszámolóban szerepel, hogy a Kőbányai Egészségügyi Szolgálattal csökkent a 
kapcsolat. Mi ennek az oka? 

Blattner Edit: A törvényi változások miatt nem lehet szülői jelenlét nélkül orvosi vizsgálatot 
végezni. A legfontosabb szűrővizsgálatokat továbbra is biztosítják a gyermekek részére és 
nyomon követik a kötelező védőoltások beadását is. 

Elnök: Rövid tájékoztatást kér az óvodában maradó, és az iskolába menő tanköteles korú 
gyermekek létszámáróL 

Blattner Edit: 23 tanköteles gyermekből 16 fő esetén kérték a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye iskolaérettségi vizsgálatát. Ennek a vizsgálatnak az 
eredményét már meg is kapták. l O fő esetén magatartási és beilleszkedési problémákat 
állapítottak meg, ezért elengedhetetlen a további egyéves óvodai fejlesztésük. 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál az elért eredményekhez. Érdeklődik, hogy az udvarral 
kapcsolatban milyen tervei vannak az Intézményvezető asszonynak? 

Blattner Edit: Az udvar teljes területe megsüllyedt. Az eddig befolyt bevételeket a játékok 
felújítására, karbantartására, cseréjére költötték el, de úgy gondolja, hogy ezekre a közeli 
jövőben nem kell költeniük Az udvar feltöltésével és annak ütéscsillapító felülettel való 
ellátásával kapcsolatban több árajánlatot is bekért, de sajnos a költségvetésükben erre nincs 
elég forrásuk. Az elmúlt időszakban napvitorlák vásárlására költöttek még a napvédelem 
biztosítása érdekében. 

Lakatos Béla: Véleménye szerint az orvosi vizsgálat arra volt jó, hogy ki tudták szűrni a 
fertőzéseket 

2. Kasperkieviczné Vágner Ilona. a Kőbányai Csupa Csoda ÓVoda vezetője: 

Elnök: Érdeklődik, hogy mit tekint az elmúlt négy év kiemeit eredményének? 

Kasperkieviczné V ágne r Ilona: A pedagógiai programban meghatározottakat szerette volna 
továbbvinni. A négy év alatt sok megújuló módszert sajátítottak el, kiemeli ezek közül a 
projektmódszer elsajátítását. A jövőben szeretné bevezetni az informatikát és megtanítani a 
gyerekeket arra, hogy hogyan és milyen formában tudják egészségesen használni a 
számítógépet Már minden csoportban van számítógép, és szeretne még ezekhez interaktív 
táblákat létesíteni. 
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Elnök: Érdeklődik, hogy a HoldJrő Kulturális Alapítvány által meghirdetett Greerrlight 
pályázaton nyert-e az Óvoda? 

Kasperkieviczné Vágner Ilona: Sajnos nem, de beadtak egy újabb pályázatot, amelyről már 
visszajelzést is kaptak. Eszerint a pályázatot befogadta az Alapítvány, az elbírálást 
eredményét várják. 

Baloghné Stadler Irén: Érdeklődik, hogy azt kapta-e a vezetőktől, amire számított? Mi volt a 
legnagyobb kihívás? 

Kasperkieviczné V ágne r Ilona: A dadákkal való kapcsolata nagyon nehéz volt. Próbálta 
segíteni a munkájukat egy mosogatógépet beszerzésével is, de ez sem hozta meg a várt 
eredményt. 2015-ben két közmunkás segítette a munkájukat, így a dadák többet tudtak a 
csoportokban foglalkozásokat tartani. 

Baloghné Stadler Irén: Milyen a kapcsolat az intézményvezető-helyettessel 7 

Kasperkieviczné V ágne r Ilona: Elég nehéz volt a kapcsolata vele is, mivel az 
intézményvezető-helyettes is szeretett volna pályázni a vezetői pozícióra, de akkor még nem 
rendelkezett a megfelelő végzettséggel. 

3. Muránviné Bényei Ibolya, a Kőbányai Gézengúz ÓVoda vezetője: 

Elnök: Érdeklődik, hogy mit tekint az elmúlt négy év kiemeit eredményének? 

Murányiné Bényei Ibolya: Elmondja, hogy a második négyéves ciklusát tölti az 
intézményben. A célja az volt, hogy egy színvonalas intézményt hozzon létre minden 
tekintetben. A visszajelzések pozitívak, ezért úgy gondolja, hogy ezt a célját sikerült jól 
megvalósítania. Büszke a tehetséggondozásban elért eredményeikre, amelyet a szülők nagyon 
kedvelnek és igényelnek is. 

Elnök: Érdeklődik, hogy a következő intézményvezető kinevelése hogyan történik? 

Murányiné Bényei Ibolya: A következő évben szeretne nyugdíjba vonulni a nők 

kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségéveL Az Óvodában az egyik kolléganő 
elvégezte a közoktatási vezetői tanfolyamot, ezért ebben az évben már úgy dolgoznak együtt, 
hogy folyamatosan átadja számára a nélkülözhetetlen információkat 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál az elért eredményekhez. Érdeklődik, hogy az elmúlt 9 évben 
mi volt a különbség az előző óvodavezetés és a Kőbányai Gézengúz Óvoda vezetése között. 

Murányiné Bényei Ibolya: A Kőbányai Gézengúz Óvodában sokkal szabadabb kezet kapott 
az elképzelései megvalósításához. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
291. számú előterjesztés elfogadásáról. 
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175/2017. (V. 23.) HB határozat 
a Kőbányai Bóbita Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Blattner Edit óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 

176/2017. (V. 23.) HB határozat 
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető négyéves 
beszámolóját elfogadja. 

177/2017. (V. 23.) HB határozat 
a Kőbányai Gézengúz Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető négyéves 
beszámolóját elfogadja. 

5. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. január l-jétől 2017. 
december 31-éig terjedő időszakban szervezett szakmai programjainak támogatására 
3 OOO OOO Ft összegű pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra l O érvényes pályázat érkezett. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Érdeklődik, hogy a Kőbányai Román Önkormányzat miért nem kap 
támogatást? 

Elnök: Tudomása szerint a Kőbányai Román Önkormányzat évek óta nem vesz részt a 
kőbányai nemzetiségi önkormányzatok által szervezett közös programokon, kevés aktivitást 
mutatnak. Bővebb tájékoztatásért forduljon az előterjesztőhöz. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 307. számú előterjesztés 

elfogadásáról. 

178/2017. (V. 23.) HB határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
2017. évi támogatásárakiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 
2. A Bizottság a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatására kiírt pályázat alapján az 
l. mellékletben meghatározott nemzetiségi önkormányzatoknak nyújt támogatást a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 
24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 23. sora terhére összesen 3 OOO OOO Ft összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

6. napirendi pont: 
A 2016. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló átfogó értékelés 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a helyi 
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-
ig átfogó értékelést készít, amelyet megküld a Budapest Főváros Kormányhivatala részére. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Elmondja, hogy tartalmas, jó anyag készült és került a Bizottság elé. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "20 16. évi kerületi 
gyermekjóléti feladatokról szóló átfogó értékelésről" szóló 295. számú előterjesztést 

támogatja [179/2017. (V. 23.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség emlékműállításának támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség lelkipásztora, Szilágyi-Sándor 
András levélben fordult Kovács Róbert polgármester úrhoz, amelyben tájékoztatta, hogy a 
reformáció 500. évfordulója alkalmából emlékművet kívánnak emelni a Református Templom 
kertjében a Gergely és Ihász utca sarkán. Az Egyházközség az emlékmű elkészítéséhez, 
felállításához l 170 OOO Ft támogatást kér. A fennmaradó összeget, valamint az avatási 
ünnepség költségeit gyűjtésből kívánják fedezni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 281. szám ú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest-Kőbányai 

Református Egyházközség emlékműállításának támogatásáról" szóló 281. számú 
előterjesztést támogatja [180/2017. (V. 23.)]. 

9 



8. napirendi pont: 
A Kroó Medical Kft.-vel feladatellátási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Dr. Kroó Sándor háziorvos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, miszerint 
háziorvositevékenységéta jövőben a Kroó Medical Korlátolt Felelősségű Társaság keretében 
szeretné folytatni. Az újonnan létrehozott gazdasági társaság nem jogutódja a jelenlegi 
feladatellátási szerződés alapján megbízottként eljáró Dr. Kroó Sándor és Társa Bt.-nek, ezért 
új feladatellátási szerződés kötésére kerül sor. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 297. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kroó Medical Kft.-vel 
feladatellátási szerződés megkötéséről" szóló 297. számú előterjesztést támogatja [18112017. 
(V. 23.)]. 

9. napirendi pont: 
Tyll Attila színművész részére emléktábla állítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Tyll Attila országosan ismert és elismert színművész volt, aki Kőbányán élt. Felesége 
a mai napig a közös lakásukban él, az emléktábla elhelyezésével tisztelgünk a 15 éve elhunyt 
színművész művészi nagysága előtt. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 269. szám ú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Tyll Attila színmuvesz 
részére emléktábla állításáról" szóló 269. számú előterjesztést támogatja [182/2017. 
(V. 23.)]. 

10. napirendi pont: 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján az önkormányzatok jelezhették 
igényeiket a tűzifa szociális célú hasznosítására. A szociális célú hasznosításra tűzifa 
igényléséről szóló 120/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat alapján önkormányzatunk az erre a 
célra létrehozott internetes felületen igénylést jelzett 39 m3 keményfa és 95 m3 puhafa 
csomagokra, amelyek az igényelt mennyiségben és minőségben rendelkezésre állnak. A 
közútkezelő által kiállított igazolás alapján a térítésmentes tulajdonba adás folyamatát a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kell kezdeményeznie az Önkormányzatnak. A 
kérelem benyújtásához képviselő-testületi döntésre van szükség, Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 282. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtásáról" szóló 282. számú 
előterjesztést támogatja [183/2017. (V. 23.)]. 
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Vermes Zoltán elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

ll. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályájának Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 

Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány kérelmet 
nyújtott be a Kocsis Sándor Sportközpont műfiives pályájának ingyenes használatbavétele 
iránt. A műfiives pálya ingyenes használatba adásával a Kőbányai Önkormányzat 30 fő 
értelmi fogyatékos sportoló felkészülését tudja támogatni. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 306. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kocsis Sándor Sportközpont 
műfiives pályájának Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány 
részére történő ingyenes használatba adásáról" szóló 306. számú előterjesztést támogatja 
[184/2017. (V. 23.)]. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat a Kőbányán működő egyházak 2017. január l-jétől 2017. 
december 31-éig terjedő időszakban szervezett szociális, karitatív, kulturális, oktatási, 
hagyományőrző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozók programjainak 
támogatására l 500 OOO Ft összegű pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra l O pályázat 
érkezett, mindegyik érvényes. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 308. számú előterjesztés elfogadásáról. 

185/2017. (V. 23.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a Kőbányán működő egyházak 2017. 
évi támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásáról szóló pályázat 
keretében az l. mellékletben meghatározott Kőbányán működő egyházaknak nyújt támogatást 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefiiggő módosításáról szóló 3/2017. 
(IL 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 26. sora terhére összesen l 500 OOO Ft 
összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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13. 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 283. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

186/2017. (V. 23.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Bálint Eszter részére az elkészült alsó fogpótláshoz 
támogatást biztosít, amely az alsó fogpótlás vételárának 90%-a, 72 OOO Ft. 
2. A Bizottság Bencze Károly József részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 72 720 Ft. 
3. A Bizottság Fazekas Józsefné részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő árának 90%-a, legfeljebb 16 OOO Ft. 
4. A Bizottság Fényes Lajosné részére az alsó fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely az alsó fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb l 09 620 Ft. 
5. A Bizottság Gál Józsefné részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 21 OOO Ft. 
6. A Bizottság Harenesár Fererrené részére a megvásárolt Prevenar-védőoltáshoz támogatást 
biztosít, amely a védőoltás vételárának 90%-a, 14 420 Ft. 
7. A Bizottság J ager Rezsőné részére a hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 76 580 Ft. 
8. A Bizottság Kassay Károlyné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 7200 Ft. 
9. A Bizottság Kácsor Edit részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 9000 Ft. 
l O. A Bizottság Kálmán Judit részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 24 640 Ft. 
ll. A Bizottság Kukovecz Antalné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 60%-a, l 06 400 Ft. 
12. A Bizottság László Zsuzsanna részére a gyermeke, Nagy Ádám megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 9435 Ft. 
13. A Bizottság Mezei Jánosné részére a vérnyomásmérő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a vérnyomásmérő árának 90%-a, legfeljebb 12 420 Ft. 
14. A Bizottság Nagy Gábor részére a megvásárolt műanyagfűzőhöz támogatást biztosít, 
amely a műanyagfűző vételárának 90%-a, 18 OOO Ft. 
15. A Bizottság Papp Andrea Tímea részére a gyermeke, Hajdó Cintia Andrea megvásárolt 
fogszabályzó készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék önrészének 
90%-a, 67 500 Ft. 
16. A Bizottság Pelikán Fererrené részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 23 400 Ft. 
17. A Bizottság Seres Sándorné részére a részleges kivehető műfogsor elkészítéséhez 
támogatást biztosít, amely a részleges kivehető műfogsor árának 70%-a, legfeljebb 77 700 Ft. 
18. A Bizottság Szabó Lászlóné részére az alsó-felső részleges fogsor elkészítéséhez 
támogatást biztosít, amely az alsó-felső részleges fogsor árának 90%-a, legfeljebb 43 200 Ft. 
19. A Bizottság Szele Imre részére az elkészült alsó fogpótláshoz támogatást biztosít, amely 
az alsó fogpótlás vételárának 70%-a, ll O 81 O Ft. 
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20. A Bizottság megállapítja, hogy Szunyoghné Gőbel Éva pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
felhívásnak. 
21. A Bizottság Vassné Kozma Katalin Etelka részére a kivehető fogsor elkészítéséhez 
támogatást biztosít, amely a kivehetős fogsor árának 90%-a, legfeljebb 45 OOO Ft. 
22. A Bizottság Vass László Alajos részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 18 200 Ft. 
23. A Bizottság Vágvölgyi Éva részére az alsó-felső fogsor elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely az alsó-felső fogsor árának 90%-a, legfeljebb 45 OOO Ft. 
24. A Bizottság Zsíros Mária Andrea részére a gyermeke, Veres Krisztián szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
16 200 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

14. 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 284. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

187/2017. (V. 23.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Balogh Béláné részére ápolási támogatást állapít meg 
2017. június l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság megállapítja, hogy Márton Lóránt Dénes pályázata érvénytelen. A kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati felhívásnak. 
3. A Bizottság Rácz Zoltánné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. június l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

15. 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. 
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l. Az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 53/D 31225. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

188/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 53/D 3/225. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 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, 
2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 08 Budapest. Sírkert u. 27. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

189/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Sírkert u. 27. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Sírkert u. 27. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 23 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Demeter Anna Mária számára határozott időre, 2020. május 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az ll 02 Budapest. Bánya u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 3. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

190/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Bánya u. 20. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Csiki János Csaba számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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4. Az ll 03 Budapest. Gyömrői út 66. fszt. l O-ll. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 4. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

19112017. (V. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 10-11. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. l O-ll. szám alatti, kettő szoba, 64 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Kárpáti Melinda számára határozott időre, 2018. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az ll 03 Budapest. Alkér u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 5. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

192/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Alkér u. 19. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mércse Pál és Mércse Pálné született Szakál Viktória számára határozott időre, 
2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az 1107 Budapest. Szállás u. 16/B 2140. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 6. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

193/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 16/B 2/40. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Szállás u. 16/B 2/40. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Somogyi Sándor Péterné született Grónai Anna Mária számára határozott időre, 
2018. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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7. Az 1106 Budapest, Gyakorló u. 9. 7144. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 7. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

194/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 9. 7/44. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Gyakorló u. 9. 7/44. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bojeczán Perenené született Gényi Katalin 
számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az ll 08 Budapest, Szövőszék u. 2. 3113. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

195/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szövőszék u. 2. 3/13. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Szövőszék u. 2. 3/13. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Turcsák Andrea számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. Az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 26. épület [szt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 9. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

196/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 26. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 26. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 41m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Takácsné Fancsali Margit és dr. Takács Panni számára határozott időre, 
2020. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l O. Az ll 08 Budapest. Gergely u. 116. l /3 O. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés l O. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

197/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gergely u. 116. 1/30. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Gergely u. 116. 1/30. szám alatti, egy szoba, 29m2 alapterületű, összkomfortos lakást Fekete 
Ábel számára nem adja bérbe. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ll. Az 1102 Budapest. Kolozsvári u. 29-31. 1/15. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés ll. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

198/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/15. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. 1/15. szám alatti egy+egy félszoba, 39m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Farkas Zsolt és Farkasné Balogh Marianna született Balogh 
Marianna számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. Az ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 13. 3/18. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 12. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

199/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 13. 3/18. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 

17 



Körösi Csoma Sándor út 13. 3/18. szám alatti három szoba, 64m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Kulcsár Miklósné született Vargha Dóra és Kulcsár Miklós 
számára határozott időre, 2019. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. Az 1108 Budapest. Maglódi u. 38. l. ép. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 285. 
számú előterjesztés 13. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

200/2017. (V. 23.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 38. l. ép. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Maglódi u. 38. l. ép. fszt. 4. szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Gálitzky Attila Győző számára határozott időre, 2018. május 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 287. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

20112017. (V. 23.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 17. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20.§ (l) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Bihari u. 17. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 34m2 alapterületű, félkomfortos lakást Tóth-Szabó 
Rita született SzabóRita és Tóth Béla számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, 
a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, illetve ha a helyreállítási 
kötelezettségüknek eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott 
időre, három évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll Ol Budapest, Hős u. 
15/A 1/33. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
2. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1101 Budapest, Hős u. 
15/A 1133. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

18 



Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletf'IZetési kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 286. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

202/2017. (V. 23.) HB határozat 
Giedli Zsolt Róbert önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletf'IZetési kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Giedli Zsolt 
Róbertnek az 1105 Budapest, Halom u. 40. 2/13. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbértartozására 48 havi részletfizetést 
engedélyez. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában 

gondozott személy térítési díjának méltányosságból történő elengedése 
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 292. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

203/2017. (V. 23.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában 
gondozott személy után f'IZetendő személyi térítési díj méltányosságból történő 
elengedéséről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Samu Dániel (sz.: Budapest, 2000. május 1., an.: Barger 
Ernőke) ll 06 Budapest, Köszrnéte u. l. szám alatti lakos után a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában fizetendő havi 42 777 Ft 
szernélyi térítési díjának 90%-át- az ellátás teljes időtartamára- rnéltányosságból elengedi. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
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19. napirendi pont: 
Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előteijesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 303. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Háziorvosi praxiSJOg 
elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről" szóló 303. számú előteijesztést 
támogatja [204/2017. (V. 23.)]. 

Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 

20. napirendi pont: 
Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatban feladatellátási szerződés kötésére 

vonatkozó szándéknyilatkozat 
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 304. 
számú előteijesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 tgen, egyhangú szavazattal a "Háziorvosi praxisjog 
elidegenítésével kapcsolatban feladatellátási szerződés kötésére vonatkozó 
szándéknyilatkozatról" szóló 304. számú előterjesztést támogatja [205/2017. (V. 23.)]. 

21. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 272. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Közalkalmazotti 
jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról" szóló 272. számú előteijesztést támogatja 
[206/2017. (V. 23.)]. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 22. napirendi pontot. 
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22. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellehbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

Napirend utáni felszólalás: 

Vermes Zoltán: Elnézést kér a Bizottság tagjaitól azért, hogy ki-be szaladgált a Bizottság 
ülése alatt, de mint azt tudják táboroztat, és jelenleg elég nagy vészhelyzet adódott, mivel 
több gyermek is kórházba került, amit most tudott meg, s ez ügyben kellett telefonálnia. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 10.10 órakor bezárja. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2017. május 23. 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: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

'Weeber Tibor 

-Radványi Gábor 
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* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 


