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Bizalmas az előterjesztés 
l. és 2. melléklete! 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő bizottsági 

határozatokról szóló tájékoztatóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága által meghozott döntések alapján a lejárt határidejű 
végrehajtott határozatokról és a folyamatban lévő végrehajtásokról az alábbiak szerint 
tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot. 

Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 2. 
melléklet azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban 
van. 

Az előterjesztés személyes adatot tartalmaz, ezért nem tehető közzé a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján 
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. 
évi CXII. törvény 5. § (l) bekezdésére is. 

Budapest, 2017. augusztus" (is. 

~kAr 
Dr. tYabó Krisztián 



l . melléklet az előterjesztéshez 

A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG VÉGREHAJTOTT HATÁROZATAI 

270/2015. (VIII. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Luca köz 7. II. Ih. 2/12. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Luca köz 7. Il. Ih. 2/12. szám alatti kettőszobás, 53 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Borka 
Beáta és Szepesi Nikolett részére helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel a szerződést helyreállítási kötelezettséggel 2015. 
november ll-én megkötöttük, a birtokbaadás 2015. november 16-án 
megtörtént A helyreállítási kötelezettség határideje önkormányzati 
engedéllyel 2016. december 30-ára módosult, majd 2017. március 31-ére 
módosult. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakás használatra alkalmas 
állapotát vizsgálja. 

303/2016. (VIII. 23.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Ihász u. 5. 2/13. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20/A. § alapján az 1103 Budapest, Ihász u. 5 
2/13. szám alatti kettő szoba, 71 m2 alapterületű, komfortos lakást Váradi József és Váradi 
Józsefné Vidák Zsuzsanna 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, öt évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel , hogy az 1106 Budapest, Gyakorló 
u. 9. 7/44. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, 
kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 
átadják. 
2. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1106 Budapest, 
Gyakorló u. 9. 7/44. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra 
vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő : 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel 2017. március 6-án kötöttünk szerződést, a régi lakását 
2017. április 20-án adta le. 
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373/2016. (X. 18.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 33. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3 . 33. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 35m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Fekete Ferenc és FeketénéSzolga Anna számára határozott időre, 2017. 
október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő nem írta alá a szerződést, mert nem ért egyet vele. 

428/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l . A Humánszolgáltatási Bizottság Balogh Tamásné részére az elkészített alsó-felső fogsorhoz 
támogatást biztosít, amely az alsó-felső fogsor vételárának 70%-a, 32 200 Ft. 
2. A Bizottság Bencze Károly József részére az elkészített fogpótláshoz 100 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít. 
3. A Bizottság Boczán Bernadett részére a gyermeke, Boczán Nadin mobil rámpa vásárlásához 
támogatást biztosít, amely a mobil rámpa árának 70%-a, legfeljebb 146 685 Ft. 
4. A Bizottság Bognár Tamásné részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő vételárának 90%-a, 14 175 Ft. 
5. A Bizottság megállapítja, hogy Borbándi Andrea pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
6. A Bizottság Fischer Károlyné részére a megvásárolt gyógycipőhöz támogatást biztosít, amely 
a gyógycipő vételárának 70%-a, 23 31 O Ft. 
7. A Bizottság Hitka Elemér részére a fogpótlás elkészítéséhez l 00 OOO Ft összegű támogatást 
biztosít. 
8. A Bizottság Hornyák Istvánné részére vércukorszintmérő vásárlásához támogatást biztosít, 
amely a vércukorszintmérő árának 70%-a, legfeljebb 7075 Ft. 
9. A Bizottság Károly Mónika részére a gyermeke, Károly Róbert Zsolt megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 23 580 Ft. 
l O. A Bizottság Kunszt Ákos György részére fogpótlás elkészítéséhez l 00 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít. 
ll. A Bizottság Nagy Andor részére a megvásárolt medenceszorító övhöz támogatást biztosít, 
amely a medenceszorító öv vételárának 90%-a, 295 5 Ft. 
12. A Bizottság Nagy Andor részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, ll 700 Ft. 
13. A Bizottság Nagy Zoltán részére az igénybe vett fogászati beavatkozáshoz támogatást biztosít, 
amely a fogászati beavatkozás vételárának 70%-a, 50 050 Ft. 
14. A Bizottság Ódor Lászlóné részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő árának 70%-a, legfeljebb 12 445 Ft. 
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15. A Bizottság Perina Péter Jánosné részére a szemüveglencse vásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 25 380 Ft. 
16. A Bizottság Potóczki Tamásné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, ll 700 Ft. 
17. A Bizottság Potóczki Tamásné részére a gyermeke, Potóczki Roland Tamás megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 12 600 Ft. 
18. A Bizottság Réffi Beatrix Erzsébet részére a gyermeke, Havasi Nikolett megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 7200 Ft. 
19. A Bizottság Simon Klára részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
kedvezményes szemüveglencse vételárának 90%-a, 16 065 Ft. 
20. A Bizottság Tamásné Andráska Hajnalka részére két darab gyógyharisnya vásárlásához 
támogatást biztosít, amely a két darab gyógyharisnya árának 90%-a, legfeljebb 29 050 Ft. 
21. A Bizottság Varga Perenené részére a gyermeke, Varga Katalin megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 25 425 Ft. 
22. A Bizottság megállapítja, hogy Verseczy Mária Anna pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
ki írásnak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati döntésről az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 
érvényes pályázatoknál a támogatások kifizetéséről a Gazdasági és 
Pénzügyi Főosztály intézkedett. A 3., 15., pontban jelzett pályázók a 
megadott határidőre nem nyújtották be az ÁFÁ-s számlát, ezért a 
támogatást nem tudták igénybe venni. 

436/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 4/6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20.§ (l) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Tárna u. 4. 416. szám alatti egy szoba, 34 m2 alapterületű, komfortos lakást Balog Rozália és 
Ónodi Gábor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, kettő évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017.január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. május 29-én kötöttünk szerződést. 
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438/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/113. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20.§ (l) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Táma u. 4. 3/113. szám alatti egy szoba, 29m2 alapterületű, komfortos lakást Kecskés Mária 
és Farkas Péter számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, kettő évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017.január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. május 17-én kötöttünk szerződést. 

450/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 52. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 52. épület fszt. 2. szám alatti egy+fél szoba, 37m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Várszegi Terézia Mária számára határozott időre, 2017. 
december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. június 27-én kötöttünk szerződést. 

45112016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 53. épület 117. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 53 . épület 1/7. szám alatti három szoba, 63 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Kátai Andrea Zsuzsanna és Homa Péter számára határozott időre, 
2017. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017.január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő nem írta alá a szerződést, mert nem ért egyet vele. 
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454/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 51. épület fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 51. épület fszt. 3. szám alatti egy szoba, 33m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Török Róbert és Gyovai Mónika számára határozott időre, 2017. 
december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. május 30-án kötöttünk szerződést. 

455/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 49. épület fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 49. épület fszt. 4. szám alatti egy+fél szoba, 58m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Reitemé Nyulász Margit számára határozott időre, 2017. 
december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. január 15 . 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő nem írta alá a szerződést, mert nem ért egyet vele. 

458/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 44. épület fszt. 4. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Nagy Zsuzsanna számára határozott időre, 2017. december 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. február 15-én kötöttünk szerződést. 
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460/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1108 Budapest, MagJódi u. 38. l. épület fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 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 1108 
Budapest, Maglódi u. 38. l. épület fszt. l. szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Sebők Szilvia és Jónás Zoltán 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 1101 Budapest, Hős 
u. 15/A 1!100. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi 
állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1101 Budapest, Hős u. 
15/A 1/100. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2017. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. április 10-én kötöttünk szerződést. 

46112016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Monori u. 12. fszt. l. szám alatti lakás, valamint az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/A 1198. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 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 1101 
Budapest, Monori u. 12. fszt. l. szám alatti kettő+fél szoba, 61 m2 alapterületű, komfortos 
lakást Baranyi Gizella számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, illetve ha a helyreállítási kötelezettségének eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, három évre szociális alapon 
bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 15/A fe. 91-92. szám alatti 
kettő+fél szoba, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az ll O l Budapest, Hős u. 
15/A fe. 91-92. szám alatti kettő+fél szoba, 52 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó 
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
3. Az l. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul Baranyi Béláné született 
Villás Teréz Gizella és Baranyi Béla a 1101 Budapest, Hős u. 15/A 1/98. szám alatti egy 
szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli bérleményére vonatkozó határozatlan idejű bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és a részükre a ll O l Budapest, Hős 
u. 15/ A 1/98. szám alatti lakást jelen állapotában határozott időre, egy éves időtartamra bérbe 
adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017.január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: Az l. pontban említett lakásra a bérlővel201 7. május 29-én kötöttünk 
szerződést, aki a régi lakását 2017. május 30-án adta le. A 3. pontban 
említett bérlőkkel201 7. március 8-án kötöttünk szerződést. 

462/2016. (XII. 13.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 8-9. szám alatti lakások összevonásáról és 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság egyetért az ll 03 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 8. szám alatti, 
egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás és az ll 03 Budapest, Kőér 
u. 50. fszt. 9. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás 
összevonásávaL Az összevonás valamennyi költsége, valamint a szükséges hatósági engedélyek 
beszerzése a bérlőt terheli. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a polgármester által az összevonásról 
kiadott tulajdonosi hozzájárulás átvételét követő naptól az összevonást követően kialakuló, az 
1103 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 8-9. szám alatti lakást Bándi Katalin és Kovács György 
számára határozott időre, az összevonással kapcsolatos munkálatok elvégzésének 
időtartamára, legfeljebb 2017. június 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
ellenőrzött módon az összevonás megtörténik, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság hozzájárul a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23 . § (3) bekezdése alapján az 
ll 03 Budapest, Kőér u. 50. fszt. 9. szám alatti lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti 
szerződésnek a 2. pont szerinti bérbeadással egyidejű közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
Határidő : 

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

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. július 3-án kötöttünk szerződést. 

3/2017. (I. 17.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Balogh Ildikó pályázata érvénytelen, 
mivel a kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a 
pályázati kiírásnak 
2. A Bizottság Haga Erzsébet részére a gyermeke, Faragó Márk János szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
24 300 Ft. 
3. A Bizottság megállapítja, hogy Horváth Sándorné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
4. A Bizottság Karácsony Zsuzsanna részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 22 750 Ft. 
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5. A Bizottság Koósz Ágota Franciska részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás vételárának 90%-a, 35 010 Ft. 
6. A Bizottság Magyarné Rácz Mónika részére a gyermeke, Magyar Mónika Lovetta 
fogszabályzó készülékének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a fogszabályzó 
készülékönrészének 90%-a, legfeljebb 20 700 Ft. 
7. A Bizottság megállapítja, hogy Nagy József háztartásában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem 24 675 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a 
pályázata érvénytelen. 
8. A Bizottság megállapítja, hogy Remetei Sándorné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
9. A Bizottság megállapítja, hogy Szabó Lászlóné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
10. A Bizottság Urbán Renáta részére a gyermeke, Urbán Gergő megvásárolt kivehető 

fogszabályzó készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályzó készülék önrészének 
90%-a, 81 OOO Ft. 
ll. A Bizottság Wallemé Kovács Edit részére a fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 48 780Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati döntésről az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 
érvényes pályázatoknál a támogatások kifizetéséről a Gazdasági és 
Pénzügyi Főosztály intézkedett. A 2. pontban jelzett pályázó az ÁF Á-s 
számlát nem nyújtotta be. 

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

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Nem kötöttünk szerződést, mert a bérlő időközben elhunyt. A lakást a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. január 30-án vette birtokba. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. február 8-án a szerződést megkötöttük. 

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

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. február 6-án a szerződést megkötöttük. 
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8/2017. (1. 17.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2173. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, 
Táma u. 4. 2/73. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mikula Brigitta számára határozott időre, 2018. január 31 . napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. február 27-én a szerződést megkötöttük. 

9/2017. (1.17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, 
Maláta u. 14. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Lázár Tibor és Gáspár Marianna számára határozott időre, 2018. január 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. május 22-én kötöttünk szerződést. 

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

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ll 06 Budapest, 
Jászberényi u. 13/B 119A alatti kettő szoba, 60 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Sőre Imre számára határozott időre, 2017. június 30. napjáig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. február 20-án a szerződést megkötöttük. 
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15/2017. (l. 17.) HB határozat 
Balogh Rita, Tóth Zsolt és Tóth Mihályné, valamint Egry Domokos lakáscsere iránti 
kérelméről 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőkkel 2017. március l-jén a szerződést megkötöttük, a tényleges 
birtokba adás 2017. március 2-án megtörtént 

16/2017. (1. 17.) HB határozat 
Lakatos Julianna és Danó Zoltán önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Lakatos 
Juliannának és Danó Zoltánnak az 1103 Budapest, Gyömrői út 39. fszt. 4. szám alatti 
önkormányzati lakáson fennálló -a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott- vízdíj
hátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2017. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlők 2017. február 15-én a részletfizetési megállapodást megkötötték. 
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50/2017. (II. 21.) HB határozat 
a kőbányai nyugdíjasok 2017. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai nyugdíjasok 2017. évi üdültetésére pályázatot 
ír ki, amelynek a pályázati felhívását az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
és 

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

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

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

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Intézkedés: A kőbányai nyugdíjasok számára a 2017. évi üdültetésre vonatkozó pályázat 
kiírásra került, és a Bizottság 2017. június 25-én döntött annak 
elbírálásáról. 

51/2017. (II. 21.) HB határozat 
az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívást az 
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatály ba lépését 
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követően gondoskodjék az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 

52/2017. (Il. 21.) HB határozat 
az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívásról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottsága az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívást a 
határozat l. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően gondoskodjék az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatok kiírása és megjelentetése megtörtént. 

54/2017. (II. 21.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Andrási Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. 
március l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 
96 OOO Ft. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati döntésről az ügyfél értesítése postai úton megtörtént. Az ápolási 
támogatás havonta történő kifizetéséről a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
gondoskodik. 

55/2017. (II. 21.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 17. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 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. 17. fszt. 6. szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Orosz Jánosné született Fekete Margit számára határozott időre, 2018. február 28. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. március 27-én a szerződést megkötöttük. 

56/2017. (Il. 21.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 5. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. §(l) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Bánya u. 5. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást Prainer Péter 
Ferenc és Prainer Richárd számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, kettő évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A helyreállítási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szerződést 2017. április 
7-én megkötöttük. 

57/2017. (Il. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A fszt. lD szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(6 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 88/A fszt. lD szám alatti kettő szoba, 71 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Vadász Ida Melinda és Vadász Ádám számára határozott időre, 2018. 
február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. április 5-én a szerződést megkötöttük. 

58/2017. (Il. 21.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Halom u. 40. 2/15. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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, 
Halom u. 40. 2115. szám alatti kettő szoba, 56m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
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állapotában László Levente számára határozott időre, 2020. február 28. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

59/2017. (II. 21.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Kada u. 118. 2.lh. 4/13. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 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, 
Kada u. 118. 2. lh. 4/13. szám alatti, kettő szoba, 54 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
jelenlegi állapotában Kocsis Béla és Kocsis Béláné született Göncző Éva számára határozott 
időre, 2018. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőkkel201 7. március 31-én a szerződést megkötöttük. 

70/2017. (II. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 50. épület fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 50. épület fszt. 3. szám alatti kettő szoba, 65m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában V ólentné Sárvári Piroska született Sárvári Piroska számára 
határozott időre, 2018. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. március 31 . 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. július 3-án kötöttünk szerződést. 

7112017. (II. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 54/A fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Kőér u. 54/ A fszt . 4. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában Sipos Márta és Ajtai Károly számára 
határozott időre, 2018. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. március 31. 
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Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. március 3-án a szerződést megkötöttük. 

72/2017. (Il. 21.) HB határozat 
Plutzer Tamásné, Tóth Norbert és Tóth Zoltán bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 

(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Plutzer 
Tamásné született Farkas Margit bérlőnek a lakáson határozott időre, 2019. január 31. napjáig 
fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Tóth Norbert és Tóth Zoltán számára az 1102 
Budapest, Hölgy u. 38. 1/9. szám alatti kettő szoba, 56 m2 alapterületű, komfortos lakást 
bérlőtársként határozott időre, 2019. január 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. április 3-án a szerződést megkötöttük. 

73/2017. (Il. 21.) HB határozat 
Lakatos Margit, Márton Ervin és Huják Norbert Attila, Ollári Krisztina Andrea 
lakáscsere iránti kérelméről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak alapján hozzájárul Lakatos Margit és Márton Ervin Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Kolozsvári u. 39-43. l. lh. 3/38. 
szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó, határozott idejű, 
2017. október 31. napjáig szóló bérleti jogának és Huják Norbert Attila 1143 Budapest, Utász 
u. 7. fszt. 2. (hrsz.: 32461 /0/A/4.) szám alatt található lakás megnevezésű ingatlanra 
vonatkozó tulajdonjogának, valamint Ollári Krisztina Andrea holtig tartó haszonélvezeti 
jogának cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Kolozsvári u. 39-43. l. lh. 3/38. szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Huják Norbert Attila és Ollári Krisztina Andrea számára 2017. október 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőkkel201 7. március 20-án a szerződést megkötöttük. 
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85/2017. (III. 21.) HB határozat 
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a kőbányai tehetséges sportolók egyéni 
támogatására 2 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetésérő l, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 27. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívást 
az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről 
a Kőbányai Önkormányzat honlapján. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

220/2017. (VI. 20.) HB határozat 

azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a kőbányai tehetséges sportolók egyéni 2017. évi támogatásáról szóló pályázat 
elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a tehetséges sportolók egyéni 
támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett hat pályázat érvényes, melyből egy 
visszavonásra került. 
2. A Bizottság a tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt pályázat alapján az l. 
mellékletben meghatározott sportolók javára a megjelölt szervezeteknek 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 27. sora terhére összesen 700 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 

Intézkedés: A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján közzétételre került, 
valamint a Sportszövetség e-mailben értesítette a tagszervezeteket a 
pályázati lehetőségrőL A támogatási szerződéseket megkötötték, a 
támogatás kifizetése megtörtént. 

86/2017. (III. 21.) HB határozat 
a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a civil szervezetek 2017. évi támogatására 
4 500 OOO Ft összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
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Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről , valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 26. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című lapban tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati kiírás közzététele az Önkormányzat honlapján 2017. április 6-án 
és a Kőbányai Hírek 2017. áprilisi számában megtörtént. A Képviselő
testület a 2017. május 25-ei ülésén a 200/2017. (V. 25.) KÖKT határozatával 
döntött a pályázatok elbírálásáróL 

87/2017. (III. 21.) HB határozata 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 20 l 7. évi támogatására 3 OOO OOO Ft összegben, melynek fedezete a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(Il. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 23 . során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi 
támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján tegye közzé. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

178/2017. (V. 23.) HB határozat 

azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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 támogatásárakiírt 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. (Il. 
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. 
Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati kiírás a nemzetiségi önkormányzatok részére az Önkormányzat 
honlapján 2017. április 6-án és a Kőbányai Hírek 2017. áprilisi számában 
megjelent. A nemzetiségi önkormányzatok kiértesítése a pályázat 
elbírálásáról 2017. június 8-án, a támogatási szerződések aláírása és az 
összegek átutalása 2017. június 16-a és 20-aközött megtörtént. 

88/2017. (III. 21.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásának 
elszámolása keretében a 

a) Baptista Szeretetszolgálat, 
b) Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség, 
c) Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség, 
d) Budapest Törökőri Református Egyházközség, 
e) Budapest Kőbányai Református Egyházközség, 
j) Budapesti Zsidó Hitközség, 
g) Hetednapi Adventista Egyház, 
h) Kőbányai Szent László Plébánia, valamint 
i) Lengyel Perszonális Plébánia 

elszámolását elfogadja. 
2. A Bizottság az Erdélyi Gyülekezet elszámolásából összesen 38015Ft összeget nem fogad 
el, mert a "Megemlékezés a brassói áldozatokról" programmal kapcsolatban a pályázó két 
darab átvételi elismervényt csatolt útiköltségről 8 015 Ft és 30 OOO Ft értékben, amelyek a 
támogatási szerződés 6. pontja alapján nem felelnek meg a számviteli szabályoknak, illetve a 
14. c) pontja alapján nem alkalmasak a szabályszerű elszámolásra. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az egyházak a 2016. évi támogatási összegekkel határidőben elszámoltak. Az 
Erdélyi Gyülekezet 38 015 Ft-ot 2017. április 25-én a Kőbányai 

Önkormányzat részére átutalt. 

89/2017. (III. 21.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő egyházak 2017. évi 
támogatására 1500 OOO Ft összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 26. során rendelkezésre áll. 
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2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

és 

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 összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 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 átvezetésérdekében 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 

Intézkedés: A pályázati kiírás az egyházak részére az Önkormányzat honlapján 2017. 
április 6-án és a Kőbányai Hírek 2017. áprilisi számában megtörtént. Az 
egyházak kiértesítése a pályázat elbírálásáról201 7. június 8-án, a támogatási 
szerződések aláírása és az összegek átutalása 2017. június 16-a és 2017. július 
4-e között megtörtént. 

90/2017. (III. 21.) HB határozat 
a 2017. évi kolturális és művészeti pályázatról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a 2017. évi kulturális és művészeti pályázati felhívást az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírekben tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A pályázati felhívás közzétételre került. A Képviselő-testület 2017. június 22-
ei ülésén a 238/2017. (VI. 22.) KÖKT határozatával döntött a pályázatok 
elbírálásáról. 

99/2017. (III. 21.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Babári Piroska családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem 4148 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, 
ezért a pályázata érvénytelen. 
2. A Bizottság Baranyi László részére ápolási támogatást állapít meg 2017. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Garaminé Szabó Csilla részére ápolási támogatást állapít meg 2017. április 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Kertész Károly részére ápolási támogatást állapít meg 2017. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
5. A Bizottság megállapítja, hogy a Nagy Menyhért által benyújtott kérelem nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem rendelkezik a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén lakóhellyel, ezért a pályázata érvénytelen. 
6. A Bizottság megállapítja, hogy Sinkó Éva családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem 3 373 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata 
érvénytelen. 
7. A Bizottság Sohonyai Vilmosné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. április l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
8. A Bizottság megállapítja, hogy Szénási Lajosné havi nettó jövedelme 675 Ft-tal meghaladja 
a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatok elbírálásáról az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. 
Érvényes pályázatok esetében az ápolási támogatás havonta történő 
kiflzetéséről a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály gondoskodik. 

100/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szegély u. 7. fszt. 255. 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, 
Szegély u. 7. fszt. 255. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Németh Nikoletta született Gáspár Nikoletta számára határozott időre, 2019. 
március 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérlővel201 7. május 8-án a szerződést megkötöttük. 

10112017. (III. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 63/A 2/12. 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, 
Salgótarjáni u. 631 A 2112. szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Juhász Ottó Józsefné született Borsiczky Éva Mária és dr. Juhász Éva 
számára határozott időre, 2019. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. május 24-én a szerződést megkötöttük. 

102/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 7. fszt. l. 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. l. szám alatti egy szoba, 23 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Farkas Adrienn számára határozott időre, 2018. március 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel201 7. április 26-án a szerződést megkötöttük. 

103/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 19. 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 1103 Budapest, 
Alkér u. 19. fszt. 19. szám alatti, egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Sárközi Krisztián és Horváth Evelin számára határozott időre, 2019. március 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 

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

Intézkedés: A bérlővel201 7. április 24-én a szerződést megkötöttük. 
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104/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 28. 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 1107 Budapest, 
Szállás u. 28. fszt. l. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Sztojka Lászlóné született Kovács Julianna számára határozott időre, 2018. 
március 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. május 3-án a szerződést megkötöttük 

105/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 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 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C fszt. 2. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mészáros Károlyné született Buzgó Edit és Mészáros Károly számára határozott 
időre, 2017. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. május 15-én a szerződést megkötöttük. 

106/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 1154. 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 1106 Budapest, 
Táma u. 4. 1/54. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban Rózenbercki Attila számára határozott időre, 2017. október 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel201 7. május 17-én a szerződést megkötöttük. 
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107/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 1147. 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 06 Budapest, 
Táma u. 4. 1147. szám alatti egy szoba, 29m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban Gáti Éva számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

108/2017. (III. 21.) HB határozat 

2017. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 1153. 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 1106 Budapest, 
Táma u. 4. 1153. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban Budai József számára határozott időre, 2017. október 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. július 19-én kötöttünk szerződést. 

109/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 10. 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 1103 Budapest, 
Kőér u. 48. fszt. l O. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Fehér Katalin és Dani Miklós György számára határozott időre, 2018. március 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel201 7. május 8-án a szerződést megkötöttük. 
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110/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Korall u. 45. fszt. 6. 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, 
Korall u. 45. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 42 m2 alapterületű, komfortos lakást Ónodi Barna 
számára nem adja bérbe. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

111/2017. (III. 21.) HB határozat 

2017. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 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 1103 Budapest, 
Gyömrői út 66. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 22 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Horváth 
Ilona számára nem adja bérbe. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A döntésről értesítettük a bérlőket. 

112/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 52. épület 1/5. 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, 
Hungária krt. 1-3. 52. épület 1/5. szám alatti egy szoba, 37m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Ercse Sándor számára határozott időre, 2017. szeptember 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A bérlővel201 7. május 9-én a szerződést megkötöttük. 
113/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Takarék u. 8. fszt. 173. 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, 
Takarék u. 8. fszt. 173. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Markovics Jánosné született Burján Ida számára határozott időre, 2019. március 
31 . napjáig szociális alapon bérbe adja. 
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Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. május 3-án a szerződést megkötöttük. 

114/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2175. 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 1106 Budapest, 
Tárna u. 4. 2/75. szám alatti egy szoba, 30m2 alapterületű, komfortos lakást Gáspár Sándor és 
Farkas Jánosné született Feka Irén számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, egy évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. április 13-án kötöttünk szerződést. 

115/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2170. 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 1106 Budapest, 
Tárna u. 4. 2170. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást Balogh Pálné 
született Zsákai Franciska és Farkas József számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, egy évre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. július 10-én kötöttünk szerződést. 

117/2017. (III. 21.) HB határozat 
Zsigó Klára és Dudik Kamilla bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993 . évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Zsigó Klára 
bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Dudik 
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Kamilla számára az 1103 Budapest, Cserkesz u. 73. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 19 m2 

alapterületű szükséglakást bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőkkel201 7. április 24-én a szerződést megkötöttük. 

118/2017. (III. 21.) HB határozat 
Gál Viktória és Nagy Barbara bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Gál Viktória 
bérlőnek a lakáson határozott időre, 2018. október 31-ig fennálló lakásbérleti jogviszonyára 
tekintettel Nagy Barbara számára az ll 03 Budapest, Gergely u. 31. fszt. 7. szám alatti egy 
szoba, 27m2 alapterületű komfortos lakást bérlőtársként 2018. október 31-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő : 

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

Intézkedés: A bérlőkkel201 7. május 3-án a szerződést megkötöttük. 

119/2017. (Ill. 21.) HB határozat 
Lóderer László Dezsőné és Papné Juhász Amarilla lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak alapján hozzájárul Lóderer László Dezsőné született Barczi Brigitta Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1108 Budapest, Sírkert u. 27. 
1/3. szám alatti kettő+fél szoba, 83 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó, határozott 
idejű, 2017. november 30. napjáig szóló bérleti jogának és Papné Juhász Amarilla született 
Juhász Amarilla Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1138 
Budapest, Róbert Károly krt. 24. 9/108. szám alatti egy+fél szoba, 46 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra vonatkozó, határozott idejű, 2021. augusztus 31 . napjáig szóló bérleti 
jogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1108 
Budapest, Sírkert u. 27. 113 . szám alatti kettő+fél szoba, 83 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Papné Juhász Amarilla született Juhász Amarilla számára 2017. november 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérlővel201 7. április 26-án a szerződést megkötöttük. 

120/2017. (III. 21.) HB határozat 
Zsigár Antal Sándor és Barkóczi Judit lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak alapján hozzájárul Zsigár Antal Sándor Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll 02 Budapest, Állomás u. l. 9/44. szám alatti egy+fél szoba, 
41 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és a 
Barkóczi Judit tulajdonában álló Tolnanémedi l 065 hrsz-on nyilvántartott, természetben a 
7083 Tolnanémedi, Rákóczi Ferenc u. 66. szám alatt található "kivett lakóház, udvar" 
megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 
Budapest, Állomás u. l. 9/44. szám alatti egy+fél szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Barkóczi Judit számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. április 28-án a szerződést megkötöttük. 

121/2017. (III. 21.) HB határozat 
Hortobágyi Nóra Anna és Koszta György lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak alapján hozzájárul Hortobágyi Nóra Anna Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, ll 05 Budapest, Vaspálya u. 57. 1111. szám alatti kettő szoba, 
54m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és a Koszta 
György tulajdonában álló Lak 30 hrsz-on nyilvántartott, természetben a 3786 Lak, Dózsa 
György út 5. szám alatt található "kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1105 
Budapest, Vaspálya u. 57. 1111. szám alatti kettő szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Koszta György számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. április 24-én a szerződést megkötöttük. 
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122/2017. (III. 21.) HB határozat 
Szegedi Zoltán önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 

(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján Szegedi 
Zoltánnak az ll 05 Budapest, Gergely u. 31 . fszt. l. szám alatti önkormányzati lakáson 
fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott - lakbértartozására 48 havi 
részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A részletfizetési megállapodást nem kötöttük meg, mert az érintett a 
kiértesítésre nem jelentkezett. 

123/2017. (III. 21.) HB határozat 
a MÁV-telepen található önkormányzati tulajdon ú bérlakásokra vonatkozó egyes 
határozatok visszavonásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az l. mellékletben felsorolt határozatokat visszavonja. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l. mellékleta 123/2017. (III 21.) határozathoz 

l. 363/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 45. épület fszt. 
4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

2. 365/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3.48. épület fszt. 
2. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

3. 366/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3.48. épület fszt. 
l. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

4. 367/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 45. épület 1/6. 
szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

5. 368/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3.49. épület fszt. 
l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

6. 370/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3.44. épület fszt. 
3. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

7. 371/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület 1/6. 
szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 
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8. 372/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3.36. épület fszt. 
4. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

9. 373/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3.33. épület fszt. 
2. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

10. 374/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület 1/5. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

ll . 375/2016. (X. 18.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 23. épület fszt. 
3. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

12. 395/2016. (XL 15.) HB határozat az ll Ol Budapest, Hungária krt. 1-3. 54. épület 115. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

13. 396/2016. (XL 15.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungáriakrt.l-3. 59. épület 1/3. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

14. 397/2016. (XL 15.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 33. épület 
fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

15. 399/2016. (XL 15.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 16. épület 1/7. 
szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

16. 400/2016. (XL 15.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 16. épület 114. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

17. 40112016. (XL 15.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 27. épület 
fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

18. 402/2016. (XL 15.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 28. épület 
fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

19. 403/2016. (XL 15.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 28. épület 
1/5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

20. 404/2016. (XL 15.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 19. épület 
116. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

21. 440/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 18. épület 
1/6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

22. 44112016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 26. épület 
fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

23. 442/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 21. épület 
1/8. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
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24. 443/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 22. épület 
1/6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

25. 444/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 28. épület 
fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

26. 445/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 18. épület 
fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

27. 446/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 36. épület 
fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

28. 447/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 29. épület 
1/7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

29. 448/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 44. épület 
fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

30. 449/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 45. épület 
1/7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

31. 50/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 52. épület 
fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

32. 45112016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 53. épület 
1/7. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

33. 452/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 57. épület 
fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

34. 453/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 54. épület 
fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

35. 454/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 51. épület 
fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

36. 455/2016. (XII. 13.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 49. épület 
fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

37. 1112017. (L 17.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 53. épület 116. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

38. 12/2017. (1. 17.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 50. épület fszt. 
l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

39. 13/2017. (L 17.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 37. épület fszt. 
l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
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40. 14/2017. (L 17.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 37. épület 1/5. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

41. 60/2017. (Il. 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 22. épület 1/8. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

42. 61 /2017. (II. 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 16. épület 1/6. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

43. 63/2017. (IL 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 43. épület fszt. 
4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

44. 64/2017. (IL 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 46. épület 117. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

45 . 65/2017. (Il. 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 48. épület fszt. 
3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

46. 66/2017. (Il. 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 55. épület fszt. 
3. szám alatti lakás bérbeadása irántikérelemről 

47. 67/2017. (IL 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 47. épület fszt. 
l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

48. 68/2017. (IL 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 58. épület fszt. 
l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

49. 69/2017. (IL 21.) HB határozat az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 46. épület 1/8. 
szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 

Intézkedés: A határozatok visszavonásával a korábbi jogviszonyok elismerésre kerültek. 
A döntésről az érintetteket írásban értesítettük. 

126/2017. (III. 21.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 21. 4/18. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(6 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Állomás u. 21. 4/18. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Boros 
Erzsébet született Décsi Erzsébet számára nem adja bérbe. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A döntésről értesítettük a bérlőt. 
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14112017. (IV. 25.) HB határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatására kiírt pályázat 
elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi 
támogatására kiírt pályázat keretében támogatást nyújt 

a) az iskolai táborokra a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére l 951 OOO Ft összegben a 
határozat l. melléklete szerint, valamint 
b) az óvodai táborokra az óvoda önkormányzati támogatása és az ellátottak pénzbeli 
juttatásai kiemeit előirányzatának megemelésével 

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

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

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére szerződés alapján az utalás 
megtörtént, az érintett óvodák költségvetését a Gazdasági és Pénzügyi 
Főosztály a határozat alapján megemelte. 

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

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

34 



Intézkedés: A Bizottság döntéséről a sportegyesületek értesítése, valamint a támogatási 
szerződések aláírása, a támogatási összegek kiutalása megtörtént, egy 
esetben a szerződés megkötése fennálló tartozás miatt késik. 

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

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati felhívás közzététele megtörtént 

145/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Csőszné Ágoston Szilvia Györgyi részére szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
16 200 Ft. 
2. A Bizottság Halmai Tamás részére a megvásárolt NIMENRIX-védőoltáshoz támogatást 
biztosít, amely a védőoltás vételárának 90%-a, ll 295 Ft. 
3. A Bizottság Horváthné Peágics Mária Gizella részére a megvásárolt szemüveghez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 13 300 Ft. 
4. A Bizottság Krucsó Józsefné részére a gyermeke, Krucsó Zoltán szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
14 400 Ft. 
5. A Bizottság megállapítja, hogy Magyamé Boros Gizella pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
ki írásnak. 
6. A Bizottság Mogyorósi Katalin részére a megvásárolt kontaktlencséhez támogatást biztosít, 
amely a kontaktlencse vételárának 70%-a, 58 800 Ft. 
7. A Bizottság Orbán Józsefné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a kedvezményes szemüveglencse vételárának 70%-a, 7720 Ft. 
8. A Bizottság Pálmai Gyuláné részére a megvásárolt távollátó szemüveglencséhez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 9800 Ft. 
9. A Bizottság Pálmai Gyuláné részére a megvásárolt olvasószemüveg-lencséhez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 4550 Ft. 
l O. A Bizottság Rostás Gábor részére az elektromos moped készülék javításához támogatást 
biztosít, amely a javítás költségének 90%-a, legfeljebb 117 015 Ft, melyet az Önkormányzat 
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átutalással fizet meg a szaküzlet részére. 
ll. A Bizottság Ruszó Elemérné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 189 830 Ft. 
12. A Bizottság Szakács Árpádné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a kedvezményes szemüveglencse árának 70%-a, 18 620 Ft. 
13. A Bizottság Sztojka Pálné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 106 685 Ft, melyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a szaküzlet részére. 
14. A Bizottság Tóth Istvánné részére a fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 60%-a, legfeljebb 122 520 Ft. 
15. A Bizottság Zeller Ildikó részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 7200 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatok elbírálásáról az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 
érvényes pályázatok esetében a támogatások kifizetéséről a Gazdasági és 
Pénzügyi Főosztály intézkedett, a számlát az érintettek benyújtották. 

147/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Baranyi János havi nettó jövedelme 1535 
Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
2. A Bizottság Dani Richárd részére ápolási támogatást állapít meg 2017. május l-jétől 12 
hónapos időtartarnra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság megállapítja, hogy Kiss Lászlóné pályázata érvénytelen. A kérelmező 

hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati felhívásnak. 
4. A Bizottság Kovács Krisztina Erzsébet részére ápolási támogatást állapít meg 2017. május 
l-jétől 12 hónapos időtartarnra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Somodji Margit részére ápolási támogatást állapít meg 2017. május 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 

Intézkedés: A pályázatok elbírálásáról az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 
érvényes pályázatok esetében az ápolási támogatás havonta történő 

kifizetéséről a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály gondoskodik. 

148/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 51/A 11260. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
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A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 51/A 11260. szám alatti egy+fél szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Varga Alexandra és Bolla Róbert számára határozott időre, 2018. április 
30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

149/2017. (IV. 25.) HB határozat 

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

az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, 
Sörgyár u. 49. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Tamóczi István Imréné született Varga Erzsébet Anna számára határozott időre, 

2019. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
és 

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

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

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. június 7-én kötöttünk szerződést. 

15112017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. ll/A 2/11. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, 
Szállás u. 11 / A 2/ll. szám alatti, kettő szoba, 59 m2 alapterületű, komfortos lakást Keszthelyi 
Ferenc Imre és özv. Kovács Jenőné született Kelemen Mária számára nem adja bérbe. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A kérelmezőket írásban értesítettük a Bizottság döntéséről. 

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

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

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. július 7-én kötöttünk szerződést. 

153/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 47. ép. 118. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3 . 47. ép. 1/8. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában Szili Orsolya Hajnalka számára határozott 
időre, 2018. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 
Budapest, Hungária krt. 1-3. 57. épület fszt. 4. szám alatti helyiséget tisztán, kifestve átadja a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. május 31-én kötöttünk szerződést. 

154/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 40. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Hölgy u. 40. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 43 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Antalik László József számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 
2017. május 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. május 22-én kötöttünk szerződést. 

155/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 6. szám alatti egy+kettő félszoba, 58 m2 alapterületű, 
komfortos lakást a jelenlegi állapotában Fenyvesi Sándor és Fenyvesi Sándorné született 
Dudás Piroska számára határozott időre, 2020. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. május 24-én kötöttünk szerződést. 

156/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, 
Korányi Frigyes erdősor l. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Szabó Róbert számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 

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

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. július 3-án kötöttünk szerződést. 

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

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

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. június 19-én kötöttünk szerződést. 
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158/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Liget u. 29. fszt. l O. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Bódi Julianna számára határozott időre, 2018. április 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja, azzal a feltétellel , hogy a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a 
bérlő saját költségének terhére köteles a villanyóra felszereltetéséről gondoskodni. 
Határidő : 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. június 9-én kötöttünk szerződést. 

159/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 42. l. Ih. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Füzér u. 42. l. lh. fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 89 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában M. Simon Mónika számára 
határozott időre, 2019. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. május 22-én kötöttünk szerződést. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel 2017. április 28-án kötöttünk szerződést, akik a régi 
lakásukat 2017. május 22-én adták le. 

16112017. (IV. 25.) HB határozat 
Horváth Gézáné, Győr Edina, valamint Pogrányi Károly és Pogrányiné Tóth Mónika 
lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. 
§-ában foglaltak alapján hozzájárul Horváth Gézáné született Nagy Irén Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll02 Budapest, Endre u. 8/B fszt. 7. 
szám alatti egy szoba, 38 rn2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó, 2018. február 28. 
napjáig szóló határozott idejű bérleti jogának, Győr Edina Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló, 1096 Budapest, Telepy u. 2/C fszt. 7. szám 
alatti egy szoba, 23 rn2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan időre szóló 
bérleti jogának, valarnint Pogrányi Károly és Pogrányiné Tóth Mónika Budapest Főváros 
XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1138 Budapest, Váci út 170/C 1/23. szám 
alatti egy szoba, 42 rn2 alapterületű komfortos lakásra vonatkozó határozatlan időre szóló 
bérleti jogának cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 
Budapest, Endre u. 8/C fszt. 7. szám alatti egy szoba, 38 rn2 alapterületű, komfortos lakást 
Pogrányi Károly és Pogrányiné Tóth Mónika számára határozott időre, 2018. február 28. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Nem kötöttünk szerződést, mert a kérelmező nem nyújtotta be a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata hozzájárulását a 
lakáscseréhez. 

162/2017. (IV. 25.) HB határozat 
Daru András Attiláné és Szitai Ildikó Szabina lakáscsere iránti kérelméről 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valarnint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában 
foglaltak alapján hozzájárul Daru András Attiláné Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/69. szám alatti kettő szoba, 50 
m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti jogának és a Szitai Ildikó 
Szabina tulajdonában álló Erdőtelek 413 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 3358 
Erdőtelek, Táncsics M. u. 13. szám alatt található "kivett lakóház, udvar" megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 07 
Budapest, Bihari u. 8/C 3/69. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást 
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Szitai Ildikó Szabina számára határozott időre, 2017. október 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő : 

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

Intézkedés: Nem kötöttünk szerződést, mert a bérlő nem jelentkezett szerződéskötésre. 

163/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 51/B 11277. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Schindter János ll Ol Budapest, Hős u. 15/B 2/128. szám alatti 
lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 51/B 11277. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Schindter János számára határozott időre, 2019. április 30. napjáig rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/B 2/128 . szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi 
állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

164/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 47/C fszt. 399. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Süle István 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/145. szám alatti 
lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 47/C fszt. 399. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Süle István számára határozott időre, 2019. április 30. napjáig rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel , hogy az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/B 3/145. szám alatti egy szoba, 26m2 alapterületű, komfort nélküli lakást jelenlegi 
állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő : 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. május 24-én kötöttünk szerződést, aki a régi lakását 
2017. június 26-án adta le. 

165/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, SaJgótarjáni u. 59/A fszt. 101. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Toldi Andrea Katalin 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3170. szám 
alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 59/A fszt. 101. szám alatti egy+fél szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakást 
Toldi Andrea Katalin számára határozott időre, 2019. április 30. napjáig rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adj a azzal a feltétellel , hogy az ll O l 
Budapest, Hős u. 15/B 3170. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. május 29-én kötöttünk szerződést, aki a régi lakását 
2017. június 26-án adta le. 

166/2017. (IV. 25.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Salamon u. 5. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Széphegyi Ferencné született Balla Júlia 1106 Budapest, Fehér út 
20. fszt. l. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 
Salamon u. 5. fszt. l O. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Széphegyi Ferencné született Balla Júlia számára határozott időre, 2018. február 28. napjáig 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy az ll 06 Budapest, Fehér út 20. fszt. l. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, 
félkomfortos lakást jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. május 24-én kötöttünk szerződést, aki a régi lakását 
2017. július 4-én adta Ie. 

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 l O 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 

Intézkedés: A pályázatok elbírálásáról az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 
érvényes pályázatok esetében az ápolási támogatás havonta történő 

kiftzetéséről a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály gondoskodik. 

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 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. június 21-én kötöttünk szerződést. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. június 28-án kötöttünk szerződést. 

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 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. július 5-én kötöttünk szerződést. 

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 ll 03 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 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel201 7. június 28-án kötöttünk szerződést. 

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 
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Intézkedés: A kijelölt bérlővel 2017. június 19-én kötöttünk szerződést. 

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

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlővel 2017. június 21-én kötöttünk szerződést. 

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 

Intézkedés: A kijelölt bérlő nem jelentkezett szerződéskötésre. 

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, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Takácsné Fancsali Margit és dr. Takács Panni számára határozott időre, 
2020. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel 2017. július 17-én kötöttünk szerződést. 
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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, 29 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Fekete 
Ábel számára nem adja bérbe. 
Határidő : 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt írásban értesítettük a Bizottság döntéséről. 

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, 39 m2 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 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. július 5-én kötöttünk szerződést. 

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, 
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 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. július 10-én kötöttünk szerződést. 
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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 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. június 28-án kötöttünk szerződést. 

201/2017. (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 Szabó Rita 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 1101 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 1/33. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlőkkel201 7. június 21-én kötöttünk szerződést. 

202/2017. (V. 23.) HB határozat 
Giedli Zsolt Róbert önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési 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. 
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Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel201 7. június 26-án kötöttünk részletfizetési megállapodást. 

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

elengedéséről 

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

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Intézkedés: Az intézmény értesítése a döntésről megtörtént. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGTOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ 
LEJÁRT HAT ÁRIDEJÜ HATÁROZATAI 

53/2017. (II. 21.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Bene Miklósné részére a megvásárolt szemüveghez 
támogatást biztosít, amely a kedvezményes szemüveglencse vételárának 70%-a, 21 350 Ft. 
2. A Bizottság Bene Miklósné részére a megvásárolt gyógycipőhöz támogatást biztosít, amely a 
gyógycipő vételárának 70%-a, 12 445 Ft. 
3. A Bizottság Gáspár Mónika részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 70%-a, 9800 Ft. 
4. A Bizottság Gyöngyösi-Pap Mária részére a fogpótlás megvásárlásához 100 OOO Ft 
támogatást biztosít. 
5. A Bizottság Kutiné Ádám Szilvia részére fogpótlás elkészitéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 60%-a, legfeljebb 83 940 Ft. 
6. A Bizottság Molnár Péterné részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 26 495 Ft. 
7. A Bizottság megállapítja, hogy Morhardt Istvánné pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
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ki írásnak. 
8. A Bizottság Pozsár Andrea részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 28 080 Ft. 
9. A Bizottság Pozsár Andrea részére a gyermeke, Rédei Vivien kontaktlencse 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a kontaktlencse féléves beszerzési árának 90%-a, 
legfeljebb 23 685 Ft. 
10. A Bizottság megállapí~a, hogy a Sági Gyuláné által benyújtott kérelem nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, mert a kérelmező nem rendelkezik a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén lakóhellyel, ezért a pályázata érvénytelen. 
ll. A Bizottság Szabó György részére a gyermeke, Szabó Máté szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 
ll 035 Ft. 
12. A Bizottság Szele Imre részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 90%-a, 68 760 Ft. 
13 . A Bizottság Tóth Anna részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 27 450 Ft. 
14. A Bizottság Varga Jánosné részére a beszerzett hallókészülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, 104 370 Ft. 
15. A Bizottság Zsila Sándorné részére a megvásárolt gyógycipőhöz támogatást biztosít, amely 
a gyógycipő vételárának 90%-a, 10 350 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatok elbírálásáról az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 
érvényes pályázatok esetében a támogatások kifizetéséről a Gazdasági és 
Pénzügyi Főosztály intézkedett. A 4., 8., pontban lévő pályázók még nem 
nyújtottak be ÁFÁ-s számlát, a számla leadásának időpontja 2017. 
december 15. 

74/2017. (II. 21.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 42. l. Ih. tetőtér l. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 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 Markovits Gabriella 1102 Budapest, Hölgy u. 22. 1112-14. 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, 
Füzér u. 42. l. lh. tetőtér l . szám alatti kettő+fél szoba, 79 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Markovits Gabriella számára határozott időre, 2022. február 28. napjáig rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 02 
Budapest, Hölgy u. 22. 1112-14. szám alatti három szoba, 80m2 alapterületű, komfortos lakást 
jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

50 



a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlővel 2017. március 29-én a szerződést megkötöttük a Füzér utca 42. l. 
Ih. tetőtér l. szám alatti lakásra. Ugyanezen a napon aláírtuk a Hölgy utcai 
lakásra a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
irányuló megállapodást. A Hölgy utcai lakás birtokba adására a volt bérlő 
részéről még nem került sor. 

98/2017. (III. 21.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Balog Csaba Róbert részére a gyermeke, Balog Dominik 
szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, 
legfeljebb 17 485 Ft. 
2. A Bizottság Balog Ernő részére a fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 31 500 Ft. 
3. A Bizottság Barna Lászlóné részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb l O 800 Ft. 
4. A Bizottság Borbíró Robert Eduardné részére a megvásárolt kontaktlencséhez támogatást 
biztosít, amely a kontaktlencse vételárának 70%-a, l O 460 Ft. 
5. A Bizottság Brassai Klára részére a megvásárolt antidecubi tus matrachoz támogatást 
biztosít, amely az antidecubitus matrac vételárának 90%-a, ll 830 Ft. 
6. A Bizottság Cseh Éva részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 20 720 Ft. 
7. A Bizottság Dénes János részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 16 115 Ft. 
8. A Bizottság Fejérvári Judit részére az elkészített alsó-felső fogsorhoz támogatást biztosít, 
amely az alsó-felső fogsor vételárának 70%-a, 35 OOO Ft. 
9. A Bizottság Gál Éva Ágnes részére a fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 63 OOO Ft. 
l O. A Bizottság Gáll Béla részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 90%-a, 58 680 Ft. 
ll. A Bizottság Havasi Bernadett részére az alsó-felső fogpótlás megvásárlásához l 00 OOO Ft 
összegű támogatást biztosít. 
12. A Bizottság Hering János részére az alsó-felső fogsor megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely az alsó-felső fogsor árának 70%-a, legfeljebb 37 940 Ft. 
13. A Bizottság Kácsor Edit részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 12 600 Ft. 
14. A Bizottság Kovács Imre Istvánné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 19 800 Ft. 
15. A Bizottság Magyari András Péter részére a fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít. 
16. A Bizottság Magyari Andrásné részére fogpótlás elkészítéséhez l 00 OOO Ft összegű támogatást 
biztosít. 
17. A Bizottság Major Györgyné részére olvasószemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 7200 Ft. 
18. A Bizottság Major Györgyné részére távollátó szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
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amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 7200 Ft. 
19. A Bizottság Mierniczky László részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 16 200 Ft. 
20. A Bizottság Németh Imréné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 163 355 Ft, melyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a forgalmazó részére. 
21. A Bizottság Novinics Erika részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely az 
alsó-felső fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 45 OOO Ft. 
22. A Bizottság Paszternák Béláné részére a beszerzett hallókészülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 90%-a, 74 130Ft. 
23. A Bizottság Prónai Gábor Lajosné részére a gyermeke, Prónai Evelin szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
37 440 Ft. 
24. A Bizottság Sarkisoff Átorné részére a vérnyomásmérő és a vércukormérő készülék 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a vérnyomásmérő, vércukormérő árának 70%-a, 
legfeljebb 18 125 Ft. 
25. A Bizottság Szabó Zoltánné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 50%-a, legfeljebb 230 OOO Ft. 
26. A Bizottság Takács Éva részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 51 805 Ft. 
27. A Bizottság Virágh László részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 106 015 Ft, melyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a forgalmazó részére. 
28. A Bizottság Vukovári Helga Adrien részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás vételárának 70%-a, 21 O OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatok elbírálásáról az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 
érvényes pályázatok esetében a támogatások kifizetéséről a Gazdasági és 
Pénzügyi Főosztály intézkedett. A 1., 7., 15., 16., 21., pontban lévő pályázók 
még nem nyújtottak be ÁF Á-s számlát, a számla leadásának időpontja 
2017. december 15. 

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. 
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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 Perenené 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 Perenené 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. 
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 ki vehető 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 
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Intézkedés: A pályázatok elbírálásáról az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 
érvényes pályázatok esetében a támogatások kifizetéséről a Gazdasági és 
Pénzügyi Főosztály intézkedett. A 4., 18., 23., pontban lévő pályázók még 
nem nyújtottak be ÁFÁ-s számlát, a számla leadásának időpontja 2017. 
december 15. 

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. 7144. 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 

Intézkedés: A lakásfelújítás még nem fejeződött be, ezért még nem kötöttünk szerződést. 
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