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Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. augusztus 22 éi'.i a Budap'l 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségébe (Buda estl,_~zen_t--'L_á_s_z_ló ____ _ 
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tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. Elösiáttl: .. ,./.: .... . do Előadó : 
1i1ell ' kl~t 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra ·, 6Q1'3 ~l~ ___ w'jf', 
A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Varga István, a Bizottság 
képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a Bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Belkó Judit 
Győrffy László 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Kálmánné Szabó Judit 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Binzberger Szonja 

Háy Éva 

Pfeifer Istvánné 
Dr. Perényiné Fördős Ágnes 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +36 1 4338 201 1 Fax: +36 1 4338 221 1 E-mail: hivata l@kobanya hu I www.kobanya hu 



Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [254/2017. (VIII. 22.)]: 

1. A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 
(398. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti tornatermének, Újhegyi uszodájának 
és a Kőrösi Nonprofit Kft. tanuszodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 
történő térítésmentes használatba adása ( 423. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötött ellátási szerződés 
módosítása (405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme (395. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A Baptista Szeretetszolgálat támogatási kérelme (396. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. A 2016/ 2017. nevelési év óvodai beszámolója ( 418. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. Tájékoztató a Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról ( 425. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2017. évi 1. féléves alakulásáról ( 402. számú 
melléklet) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása ( 421. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

10. Ápolási támogatás iránti pályázat elbírálása (399. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek ( 412. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

12. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (419. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek ( 403. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek ( 411. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (393. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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16. Háziorvosi prax1sJog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (414. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX/X törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

17. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (397. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 

elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület ebben az évben másodszor írt ki pályázatot a Kőbányán élő, 
szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó vagy javító tanulók részére. A 
megadott határidőig összesen 61 pályázat érkezett, a pályázók közül 41 általános iskolai, 20 
középiskolai tanuló. A Képviselő-testület a pályázat finanszírozására 4 500 OOO forintot 
biztosított, amelyből a második félévben 2 100 OOO Ft volt felhasználható . A felhasználható 
összeg lehetővé teszi mind a 46 érvényes pályázatot benyújtó tanuló támogatását, amely 
összességében 1 525 OOO Ft. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 398. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbánya számít Rád" 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról" szóló 398. számú 
előterjesztést támogatja [255/2017. (VIII. 22.)]. 

2. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti tornatermének, Újhegyi uszodájának 
és a Kőrösi Nonprofit Kft. tanuszodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 

történő térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy 

1. A határozattervezet 2. mellékletében a Használati szerződés 1. pontja egészüljön ki az 
alábbi mondattal: 

,,Az idősávok változatlanul hagyása mellett a Tankerült az órarendet módosíthatja, 
amelyről az Önkormányzatot előzetesen tájékoztatni köteles." 

2. A határozattervezet 2. mellékletének 3. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 
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3. melléklet a szerződéshez 

KÖSZI TANUSZODA 2017 2018 I. félév 
ÓRA HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
7,30 Szervátiusz Szervátiusz Szervátiusz 
8,15 Szervátiusz 
9,00 Szervátiusz 
9,45 
10,3 

0 
11,1 

5 
12,0 

Szervátiusz 
0 

12,4 Szervátius 
Szervátiusz 

Szervátius 
5 z z 

13,3 Szervátius 
Szervátiusz 

Szervátius 
0 z z 

14,1 Szervátius 
Szervátiusz 

Szervátius 
5 z z 

15,0 Szervátius 
0 z 

3. A határozattervezet 2. mellékletének 4. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

ÓRA HÉTFŐ 
7,30 
8,15 
9,00 
9,45 

10,30 
11,15 
12,00 
12,45 Szervátiusz 
13,30 Szervátiusz 
14,15 Szervátiusz 
15,00 Szervátiusz 

4. melléklet a szerződéshez 

KÖSZI TANUSZODA 2017 2018 II. félév 
KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK 

Szervátiusz Szervátiusz 

Szervátiusz 
Szervátiusz 
Szervátiusz 
Szervátiusz 

Szervátiusz 
Szervátiusz 
Szervátiusz 

PÉNTEK 

Szervátiusz 
Szervátiusz 
Szervátiusz 

(423/1. módosító javaslat) 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Győrffy László: Tájékoztatásul elmondja, hogy hosszú egyeztetés után kialakult egy 
órarend, amely mindenkinek megfelelt, de most tudta meg, hogy ez a hétvégén 
megváltozott. Az új órarend teljesítése szervezési gondot fok okozni náluk, mivel velük ezt 
a módosítást nem egyeztették. Véleménye szerint ez a módosítás hátrányosan érinti a Szent 
László Általános Iskolát. 
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Radványi Gábor: A Tankerület kérése volt a módosítás, és azt a tájékoztatást kapta tőlük, 
hogy a Szent László Általános Iskolával egyeztettek erről. Nem érti, hogy miért probléma az, 
ha a KÖSZI Tanuszodában kettővel kevesebb óra kerül megtartásra. Ezekre az idősávokra 
újabb óvodás csoportokat lehetne beosztani. Beszámol arról, hogy felvetődött az, hogy a 
Tankerülettől bérleti díjat kérjenek az uszodák használatáért annak érdekében, hogy az 
Önkormányzat bevételhez jusson. Ezzel nem értett egyet, ezért csak a XVII. kerületi iskola 
fizet az uszoda használatáért sávdíjat. Ebből a bevételből tudják finanszírozni a kőbányai 
gyerekek többletóráit. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
423 . számú előterjesztés támogatásáról a 423/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 5 igen szavazattal, 5 tartózkodással a „Kocsis Sándor 
Sportközpont Sibrik Miklós úti tornatermének, Újhegyi uszodájának és a Kőrösi Nonprofit 
Kft. tanuszodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes 
használatba adásáról" szóló 423 . számú előterjesztést a 423/1. módosító javaslat 
figyelembevételével nem támogatja [256/2017. (VIII. 22.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötött ellátási szerződés 

módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Zuglói Önkormányzat jelezte, hogy a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
keretében működő Gyermekek Átmeneti Otthonában 2 fő ellátására kötött ellátási 
szerződést módosítani kívánják, és további férőhelyeket vennének igénybe, amennyiben 
erre lehetőség mutatkozik. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 405. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Budapest Főváros XIV. 
kerület Zugló Önkormányzatával kötött ellátási szerződés módosításáról" szóló 405. számú 
előterjesztést támogatja [257 /2017. (VIII. 22.)]. 

4. napirendi pont: 
A Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezetben szereplő „200 OOO Ft" szövegrész 
helyébe a „100 OOO Ft" szöveg lépjen. 
Indokolás: Nem tartja indokoltnak gépi kompressziót végző eszköz beszerzését. 

(395/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri az előterjesztőt, nyilatkozzon, hogy támogatja-e a 395/1. módosító javaslatot. 
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Weeber Tibor: Kéri, hogy a Bizottság hozza meg a döntést a 395/1. módosító javaslatról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 5 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadja el 
a 395/ 1. módosító javaslatot [258/ 2017. (VIII. 22.)) . 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a „Rákosmente 
Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről" szóló 395. számú előterjesztést támogatja 
[259/2017. (VIII. 22.)]. 

5. napirendi pont: 
A Baptista Szeretetszolgálat támogatási kérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterj esztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 396. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Baptista Szeretetszolgálat 
támogatási kérelméről" szóló 396. számú előterjesztést támogatja [260/ 2017. (VIII. 22.)]. 

6. napirendi pont: 
A 2016/2017. nevelési év óvodai beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a közoktatási 
intézmények tanévenként, nevelési évenként egy alkalommal kötelezhetők arra, hogy a 
tevékenységükről átfogó beszámolót készítsenek a fenntartónak. A beszámolókból kiderül, 
hogy az óvodaudvarok folyamatos karbantartása - néhány óvoda esetében a felújítása -
szükséges, mert az udvar nem megfelelő állapota jelenti a legnagyobb baleseti kockázatot 
a gyermekek számára. Problémát jelent, hogy négy-nyolc éven belül várhatóan az 
óvodapedagógusok több mint 40%-a nyugdíjba vonul. Általánosan jellemző, hogy 
nehézségbe ütközik az üres álláshelyek betöltése, ezért az óvodavezetők 50%-a szerint 
veszélybe kerülhet az óvodák működése . Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy 
a Bizottság hozza meg döntését a 418. számú előterjesztés elfogadásáról. 

261/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
a 2016/2017. nevelési év óvodai beszámolóiról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a 

a) Kőbányai Aprók Háza Óvoda, 
b) Kőbányai Bóbita Óvoda, 
e) Kőbányai Csodafa Óvoda, 
dJ Kőbányai Csodapók Óvoda, 
e) Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, 
fl Kőbányai Gépmadár Óvoda, 
g) Kőbányai Gesztenye Óvoda, 
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h) Kőbányai Gézengúz Óvoda, 
i) Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, 
j) Kőbányai Gyöngyike Óvoda, 
kJ Kőbányai Hárslevelű Óvoda, 
1) Kőbányai Kékvirág Óvoda, 
m) Kőbányai Kincske resők Óvoda, 
n) Kőbányai Kiskakas Óvoda, 
o) Kőbányai Mászóka Óvoda, 
p) Kőbányai Mocorgó Óvoda, 
q) Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint 
r) Kőbányai Zsivaj Óvoda 

2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Weeber Tibor: Érdeklődik, hogy van-e mód arra, hogy a Bizottság határozatainak 
végrehajtásáról szóló tájékoztatóban - az előterjesztés egyszerűs ítése és rövidítése 
érdekében - csak azok a határozatok szerepeljenek, amelyeknek a végrehajtása még 
folyamatban van, illetve azok, amelyek végrehajtása nem a határozatban foglaltak szerint 
valósult meg? 

Dr. Egervári Éva: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés tartalmát a Bizottság 
igényei szerint tudják alakítani. Jelezni fogják Jegyző úr felé a kérést. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a „Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak 
végrehajtásáról" szóló 425. számú előterjesztést megtárgyalta. 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2017. évi I. féléves alakulásáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Érdeklődik, hogy történt-e változás a tájékoztató összeállítása óta? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Belkó Judit: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem történt változás a június 30-ai 
állapothoz képest. Az előterjesztésben szereplő személyek nem jelentkeztek 
szerződéskötésre, nem működtek együtt. 

Weeber Tibor: Érdeklődik, hogy ezeket a bérlőket még egyszer értesítik-e a 
szerződéskötésről, vagy peres eljárás indul? 

Belkó Judit: A bérlők tájékoztatást kapnak arról, hogy a Bizottság újra bérbe adta részükre 
a lakást és 30 nap áll rendelkezésükre a szerződéskötésre. Ha a bérlőnek előzőleg határozott 
idejű szerződése volt, akkor értesítik, hogy szerződéskötés hiányában elindítják a gyorsított 
lakáskiürítési eljárást. Abban az esetben, ha a szerződés felmondással került 
megszüntetésre, akkor peres eljárást indítanak. 

Elnök: Kérdezi, hogy a bérleti díj-tartozás esetében a mínuszösszegek túlfizetést jelentenek
e? 

Belkó Judit: Igen. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal 
nélkül lezárja. 
A Humánszolgáltatási Bizottság a „Lakásbérleti jogviszonyok 2017. évi !.féléves alakulásáról" 

szóló 402. számú előterjesztést megtárgyalta. 

9. napirendi pont:

Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Lakatos Béla: Javasolja, hogy a határozattervezet 39. pontja kerüljön törlésre. 

Indokolás: Nem megfelelő a benyújtott árajánlat. 
(421/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 421/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon: 

,,8. A Bizottság Dán Andrea részére az elkészített fogpótláshoz 100 OOO Ft támogatást biztosít[, 
amely a fogpótlás vételárának 60%-a, 120 600 Ft]." 

„18. A Bizottság Hervay István László részére a fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft 
támogatást biztosít[, amely a fogpótlás vételárának 70%-a, legfeljebb 182 OOO Ft]." 

„20. A Bizottság Irimiás Béláné részére a multifokális szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának [70%-a] 50%-a, legfeljebb [103 600 
Ft] 74 OOO Ft." 
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„45. A Bizottság Takács Margit részére a fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft támogatást 
biztosít[, amely a fogpótlás árának 50%-a, legfeljebb 152 200 Ft]." 

(421/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 421/2. módosító javaslatot. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Több alkalommal elhangzott már, hogy a fogpótlások esetében szakértői 
véleményt kérnek az Egészségház orvosaitól. 

Ehrenberger Krisztina: Egyeztettek az Egészségház orvosaival, akik azt mondták, hogy 
nem tudják vállalni ezt a feladatot. A szakértői vélemény kiadásához nekik is meg kell 
vizsgálniuk a kérelmezőt. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
421. számú előterjesztés elfogadásáról a 421/1. és a 421/2. módosító javaslatok 
figyelembevételével. 

262/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Arányi Ferenc részére a megvásárolt 2 ampulla Monovisc 
injekcióhoz támogatást biztosít, amely a 2 ampulla injekció vételárának 60%-a, 71 400 Ft 
2. A Bizottság Bagdi Irén részére a távollátó szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 25 200 Ft. 
3. A Bizottság Bagdi Irén részére az olvasószemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 27 300 Ft 
4. A Bizottság Bajnóczy Gyuláné részére a megvásárolt nyirokmasszázsgéphez támogatást 
biztosít, amely a masszázsgép vételárának 50%-a, 64 290 Ft. 
5. A Bizottság Bánfalvi Mária Magdolna részére a szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 33 480 Ft. 
6. A Bizottság Csaplár Ildikó részére a gyermeke, Paulovics Richárd megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 
27 OOO Ft. 
7. A Bizottság Csörgits Péter részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, 58 840 Ft. 
8. A Bizottság Dán Andrea részére az elkészített fogpótláshoz 100 OOO Ft támogatást biztosít. 
9. A Bizottság Dávid Mária Erzsébet részére a gyógycipő megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a gyógycipő vételárának 70%-a, legfeljebb 14 225 Ft. 
10. A Bizottság Dingfelder Zsuzsanna részére a gyermeke, Szélesy István Tibor megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 10 800 Ft. 
11. A Bizottság Erdős Jánosné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 17 500 Ft. 
12. A Bizottság Fabók Ferenc Józsefrészére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 16 100 Ft. 
13. A Bizottság Farkasné Fábián Noémi részére a gyermeke, Farkas Milán szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 
legfeljebb 48 995 Ft. 
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14. A Bizottság Fenyvesi Eszter Annamária részére a gyermeke, Pócsik Bálint szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 
5600 Ft.
15. A Bizottság Fenyvesi Eszter Annamária részére a gyermeke, Pócsik Anna szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 
5600 Ft.
16. A Bizottság Gérnyi Zsuzsanna részére a Lumbamed deréktámasztó öv megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a Lumbamed deréktámasztó öv árának 90%-a, legfeljebb 
12 860 Ft.
17. A Bizottság Gérnyi Zsuzsanna részére az Alvital gyógyháttámasz megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely az Alvital gyógyháttámasz árának 90%-a, legfeljebb 3285 Ft.
18. A Bizottság Hervay István László részére a fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft 
támogatást biztosít.
19. A Bizottság Hitka Elemér részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 54 505 Ft.
20.  A Bizottság Irimiás Béláné részére a multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 50%-a, legfeljebb 74 OOO Ft.
21. A Bizottság megállapítja, hogy a Jászberényi Mónika 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.
22. A Bizottság Kékesi Györgyné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 9340 Ft.
23. A Bizottság Kiss Gyula részére olvasószemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 7200 Ft.
24. A Bizottság Kiss Gyula részére a megvásárolt multifokális szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 36 OOO Ft.
25. A Bizottság Kivágó Gyöngyi Veronika részére a megvásárolt protézistartó melltartóhoz 
támogatást biztosít, amely a protézistartó melltartó vételárának 90%-a, 10 630 Ft.
26. A Bizottság Komáromi Ildikó részére a kivehető fogsor elkészítéséhez támogatást 
biztosít, amely a kivehető fogsor árának 90%-a, legfeljebb 54 OOO Ft.
27. A Bizottság Kósa Henrik Istvánné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 9800 Ft.
28. A Bizottság Márton András részére a megvásárolt kontaktlencséhez támogatást biztosít, 
amely a kontaktlencse vételárának 90%-a, 13 610 Ft.
29. A Bizottság Nagy Andorné részére a megvásárolt medenceszorító övhöz támogatást 
biztosít, amely a medenceszorító öv vételárának 70%-a, 2300 Ft.
30. A Bizottság Nagy Zoltánné részére a gyermeke, Nagy Kitti megvásárolt fogszabályozó 
készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályozó készülék önrészének 70%-a,18 
200 Ft.
31. A Bizottság Németh Sándor részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás vételárának 70%-a, 37 940 Ft.
32. A Bizottság Rácz Éva Borbála részére a megvásárolt gyógycipőhöz támogatást biztosít, 
amely a gyógycipő vételárának 90%-a, 14 175 Ft.
33. A Bizottság Rácz Margit részére a hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 126 575 Ft.
34. A Bizottság megállapítja, hogy a Recskó Jánosné 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.
35. A Bizottság Rédei Dénes István részére a gyermeke, Rédei Vivien kontaktlencse
vásárlásához támogatást biztosít, amely a fél évre vonatkozó kontaktlencse beszerzési 
árának 90%-a, legfeljebb 23 685 Ft. 
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36. A Bizottság Rózsáné Kovács Zsuzsanna részére a megvásárolt olvasó és távollátó 
szemüveghez támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, 
19 370 Ft. 
37. A Bizottság Sarkadi Istvánné részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 34 435 Ft. 
38. A Bizottság Sarkadi István részére a szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 59 400 Ft. 
39. A Bizottság Selmeczi-Kovács Irén részére az elkészített fogpótlás hoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás vételárának 90%-a, 81 OOO Ft. 
40. A Bizottság Siklós Antalné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 7 720 Ft. 
41. A Bizottság Szabó György részére az elkészített felső fogsorhoz támogatást biztosít, 
amely a felső fogsor vételárának 70%-a, 63 OOO Ft. 
42. A Bizottság Száraz Mónika Réka részére a gyermeke, Arató Zorka megvásárolt 3 db 
Bexsero -védőoltásához támogatást biztosít, amely a 3 db Bexsero -védőoltás vételárának 
70%-a, 50 190 Ft. 
43. A Bizottság Száraz Mónika Réka részére a gyermeke, Arató Benett megvásárolt 2 db 
Bexsero-védőoltásához támogatást biztosít, amely a 2 db Bexsero-védőoltás vételárának 
70%-a, 33 460 Ft. 
44. A Bizottság Takács Margit részére a fogpótlás elkészítéséhez 100 OOO Ft támogatást biztosít. 
45. A Bizottság Tarsoly Tibor részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, 30 600 Ft. 
46. A Bizottság Tüskés Lajos Istvánné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás vételárának 90%-a, 24 390 Ft. 
47. A Bizottság Wallner Béla Mihályné részére a szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 27 300 Ft. 
48. A Bizottság Werkner Lászlóné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 90%-a, 77 495 Ft. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

10. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 399. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

263/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Kubán Viktor Joszifovics részére ápolási támogatást 
állapít meg 2017. szeptember l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A 
támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Kucsera Lászlóné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. szeptember 
l -jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
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3. A Bizottság Lengyel Krisztina részére ápolási támogatást állapít meg 2017. szeptember 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Nagy László Gyula részére ápolási támogatást állapít meg 2017. szeptember 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
5. A Bizottság megállapítja, hogy Preg Józsefné családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem 638 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata 
érvénytelen. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 412. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

264/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Mohácsi Attiláné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Mohácsi 
Attiláné született Száki Brigitta részére az 1101 Budapest, Csilla u. 4. 3/703. szám alatti 
önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott -
tartozására 36 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő : 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

265/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Kökény Károly és Kökény Károlyné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára 
vonatkozó részletfizetési kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Kökény Károly 
és Kökény Károlyné született Bódi Mária részére az 1103 Budapest, Kápolna u. 9. 4/26. szám 
alatti önkormányzati lakáson fennálló - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott -
tartozására 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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12. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

1. Az 1102 Budapest. Kolozsvári u. 29-31. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelem 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 419. 
számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

266/ 2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. 3. 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, Kolozsvári u. 29-31. fszt. 3. szám alatti egy+fél szoba, 39 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Vatai Zsuzsanna számára határozott időre, 
2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az 1102 Budapest. Kolozsvári u. 29-31 . tetőtér 76. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelem 

Vermes Zoltán: Javasolja, hogy a Bizottság egyben hozza meg döntését az önkormányzati 
lakást igénylők kérelmeiről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozatként 
szerepeljenek. 

Elnök: Ha a Bizottságnak nincs ellenvetése, akkor egyben szavaznak a határozatok 
elfogadásáról. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kérelmekkel 
kapcsolatban? 

Lakatos Béla: Érdeklődik, hogy mi alapján kerül meghatározásra az, hogy ki hány évre kapja 
bérbe az önkormányzati lakást? 

Weeber Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy vannak olyan bérlők, akik esetében 
felmondással került megszüntetésre a lakásbérleti szerződés. Ezekben az esetekben az újbóli 
bérbeadás rövidebb időre történik, mivel ezzel szeretnék elérni azt, hogy a bérlők jobban 
odafigyeljenek a szerződésben foglaltakra. 

Lakatos Béla: Kinek kerül véglegesítésre a lakásbérleti szerződése? 

Weeber Tibor: A hatályos rendelet alapján az Önkormányzat nem köt határozatlan idejű 
lakásbérleti szerződést. 

Lakatos Béla: Maximum hány évre kerül megkötésre egy lakásbérleti szerződés? 
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Weeber Tibor: A lakásbérleti szerződés legfeljebb 5 évre köthető . 

Elnök: Az előterjesztésben olvasható, hogy Csiki Karolina lakásában a bérleményellenőrzést 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. négy alkalommal próbálta elvégezni, sikertelenül, mivel a volt 
bérlő az értesítések ellenére sem tartózkodott a lakásban. Érdeklődik, hogy ezért kerül-e 
elutasításra a kérelme? 

Belkó Judit: Egyik ellenőrzés során sem tartózkodott otthon senki, a bérlő nem együttműködő, 
ezért javasolják a kérelem elutasítását. 

Elnök: Úgy látja, hogy Béki Andrea esetében kiderült, hogy hamis adatokkal nyújtotta be 
kérelmét, ezért elutasításra kerül. 

Háy Éva: Tájékoztatásul elmondja, hogy Béki Andrea három kiskorú gyermekére hivatkozott 
annak érdekében, hogy a lakást bérbe kapja. A Magyar Államkincstár rendelkezésünkre álló 
igazolása szerint Béki Andrea 2017. január hónapig részesült ellátásban, azóta Varga Ferenc, a 
gyermekek édesapja kapja a családi pótlékot és a gyermeknevelési támogatást. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
419. számú előterjesztés 2-22. mellékletében foglalt határozattervezetek elfogadásáról. 

267 /2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 76. 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, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 76. szám alatti egy+fél szoba, 31 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Szűcs Judit számára határozott időre, 2019. 
augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

268/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 13. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 
Budapest, Maláta u. 13. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Jász Lajosné született Bíró Éva Rózsa számára határozott időre, 2018. 
augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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269/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. 2/10. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 
Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. 2/10. szám alatti kettő szoba, 53 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Papp Tamás Erikné született Pengő Teréz 
számára határozott időre, 2020. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

270/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 44. fszt. 11. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Kőér u. 44. fszt. 11. szám alatti fél szoba, 18 m2 alapterületű szükséglakást a 
jelenlegi állapotában Ulicska Ilona számára határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

271/2017. (VIII. 22.) HB határozat 

2017. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. 4/1. 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, Kőrösi Csoma Sándor út 40. 4/1. szám alatti három szoba, 88 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Sápi László és Sápi Lászlóné született Krizsán 
Éva számára határozott időre, 2020. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

272/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi u. 25. 2/11. 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 1106 
Budapest, Maglódi u. 25. 2/11. szám alatti kettő szoba, 88 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Járai Attiláné született Hadar Klára számára határozott időre, 
2020. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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273/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/24. 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, Kolozsvári u. 29-31. 1/24. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Kovács Andrea és Benkő Zoltán számára 
határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

274/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Kozma u. 15. 3. ép. 2. lh. 2/23. 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 1108 
Budapest, Kozma u. 15. 3. ép. 2. lh. 2/23. szám alatti egy szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Berényi-Tóth Ingrid született Tóth Ingrid számára határozott 
időre, 2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

275/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 4. 3/703. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Csilla u. 4. 3/703. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 alapterületű, félkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Mohácsi Attiláné született Száki Brigitta számára határozott 
időre, 2018. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

276/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/23. 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 Csiki Karolinának 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/ 23. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos 
lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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277 /2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 31. 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 1103 
Budapest, 
Gergely u. 31. fszt. 2. szám alatti, egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Jámbor Attiláné született Puporka Anna számára határozott időre, 2018. 
augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

278/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Hatház u. 3. 1/109. 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 Kovács Edit 
Veronikának az 1106 Budapest, Hatház u. 3. 1/109. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, 
komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő : 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

279/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 42. 1. lh. tetőtér 3. 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. 1. lh. tetőtér 3. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Bóna Csaba István és Binder Krisztina 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, három évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

280/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Mádi u. 167. 10/39. 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, Mádi u. 167. 10/39. szám alatti kettő+fél szoba, 60 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Kissné Lukácsi Erzsébet született Lukácsi Erzsébet számára 
határozott időre, 2018. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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281/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 2/9. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Gyömrői u. 88/A 2/9. szám alatti kettő szoba, 74 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Balatoni Lászlóné született Kuklis Judit számára határozott időre, 
2018. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

282/2017. (VIII. 22 .) HB határozat 
az 1106 Budapest, Jászberényi u. 13/B 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 1106 
Budapest, Jászberényi u. 13/8 fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 75 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Király Gáborné született Fülöp Margit és Király László számára 
határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

283/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 2/132. 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 Béki Andreának 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/8 2/132. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfort 
nélküli lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

284/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 23. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 
Budapest, Füzér u. 23. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 49 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Turai Istvánné született Varga Zsuzsanna számára határozott időre, 
2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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285/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Keresztúri út 102. fszt. 3. 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 1106 
Budapest, Keresztúri út 102. fszt. 3. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Pál Péterné született Kovács Mária és Pál Péter Nándor 
számára határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

286/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 11. fszt. 9. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 
Budapest, Vaspálya u. 11. fszt. 9. szám alatti kettő szoba, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Kovács Sándor számára határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 

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

13. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 403. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

287 /2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Budai Zsolt és Budai Ádám bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján 
Budai Zsolt bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára 
tekintettel Budai Ádám számára az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 48. épület. fszt. 3. szám 
alatti egy+kettő fél szoba, 59 m2 alapterületű összkomfortos lakást bérlőtársként 

határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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288/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Berki Miklósné és Varga Róbert bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján 
Berki Miklósné bérlőnek az 1105 Budapest, Salamon u. 15. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 27 
m2 alapterületű félkomfortos lakás Varga Róbert részére bérlőtársként történő bérbeadása 
iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

289/ 2017. (VIII. 22.) HB határozat 

2017. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Tóth-Glaser Andrea és Gruber Lívia Zsuzsanna bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 

(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján 
Tóth-Glaser Andrea bérlőnek az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 1. 9/ 38. szám alatti három 
szoba, 68 m2 alapterületű összkomfortos lakás Gruber Lívia Zsuzsanna részére bérlőtársként 
történő bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

290/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Szabó Edit és Avram Andrea bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottsága a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján 
Szabó Edit született Szolga Edit bérlőnek az 1103 Budapest, Gyömrői út 29/ 8 fszt. 6. szám 
alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű komfortos lakás Avram Andrea részére történő 

bérbeadási iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

291/ 2017. (VIII. 22 .) HB határozat 

2017. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Szelivanov Vera és Popov Ernszt bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján 
Szelivanov Vera bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló lakásbérleti jogviszonyára 
tekintettel Popov Ernszt számára az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 16. épület 1/ 6. szám 
alatti kettő szoba, 64 m2 alapterületű összkomfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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14. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 411. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

292/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Frunyó István, Frunyó Annamária és Patai Zoltánné lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján hozzájárul Frunyó István és Frunyó Annamária Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Hölgy u. 21. 1/13. szám alatti 
egy+fél szoba, 59 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű 
bérleti jogának és a Patai Zoltánné tulajdonában álló, Madaras belterület 940 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a 6456 Madaras, Táncsics Mihály u. 27. 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 1102 
Budapest, Hölgy u. 21 . 1/ 13. szám alatti egy+fél szoba, 59 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Patai Zoltánné született Villás Mária számára határozatlan időre szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

293/2017. (VIII. 22.) HB határozat 

2017. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Gárdai Károlyné és Balázs Jenő Norbertné lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján hozzájárul Gárdai Károlyné született Nagy Katalin Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 57. épület fszt. 
6. szám alatti kettő+fél szoba, 83 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó 
határozatlan idejű bérleti jogának és a Balázs Jenő Norbertné született Bagi Rozália Tímea 
tulajdonában álló, Fajsz belterület 392 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
6352 Fajsz, Vörösmarty u. 8. 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 1101 
Budapest, Hungária krt. 1-3. 57. épület fszt. 6. szám alatti kettő+fél szoba, 83 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást Balázs Jenő Norbertné született Bagi Rozália Tímea számára 
határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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294/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Didi Brigitta Ibolya, Mága Zoltán és Mága Zoltánné lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján hozzájárul Didi Brigitta Ibolya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Bánya u. 2. 1/18. szám alatti kettő szoba, 47 m2 

alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának, valamint a 
Mága Zoltán és Mága Zoltánné született Makó Judit Edit tulajdonában álló, Lak belterület 30 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 3786 Lak, Dózsa György út S. 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 1102 
Budapest, Bánya u. 2. 1/18. szám alatti kettő szoba, 47 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Mága Zoltán és Mága Zoltánné született Makó Judit Edit számára határozatlan időre 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 

295/2017. (VIII. 22.) HB határozat 

2017. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Pusztai Andor Pálné, Fehér Lászlóné és Wéber Jánosné lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján hozzájárul Pusztai Andor Pálné született Nagy Mária Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 29. épület fszt. 
3. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű 
bérleti jogának valamint a Fehér Lászlóné született Csányi Franciska és Wéber Jánosné 
született Raffael Mária Magdolna 1/2-1/2 arányú tulajdonában álló, Sárbogárd belterület 
1024/A helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 7000 Sárbogárd, Csók u. 16. szám 
alatt található lakóház 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 1101 
Budapest, Hungária krt. 1-3. 29. épület fszt. 3. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, 
komfortos lakást Fehér Lászlóné született Csányi Franciska és Wéber Jánosné született 
Raffael Mária Magdolna számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

296/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Sánta Zoltán Gyuláné és Osváth Zsolt Zoltán lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján hozzájárul Sánta Zoltán Gyuláné született Rontó Erzsébet Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 17. 
fszt. 1. szám alatti egy szoba, 48 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan 
idejű bérleti jogának és Osváth Zsolt Zoltán Budapest Főváros III. kerület Óbuda
Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló, 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 29. fszt. 13. 
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szám alatti kettő szoba, 40 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozott idejű, 
2019. július 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 1101 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 17. fszt. 1. szám alatti egy szoba, 48 m2 alapterületű, 

komfortos lakást Osváth Zsolt Zoltán számára határozatlan időre szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

297 /2017. (VIII. 22.) HB határozat 
Nagy Norbert Tibor és Csürke Gabriella lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján nem járul hozzá a Nagy Norbert Tibor Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1105 Budapest, Martinovics tér 4/ A fszt. 2. szám alatti kettő 
szoba, 7 4 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának 
és a Csürke Gabriella tulajdonában álló, Jászberény külterület 0564/2/ A/2 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben az 5100 Jászberény, Alsómuszáj tanya 58. szám alatt található 
társasházi lakás megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a cseréjéhez történő hozzájárulás 
iránti kérelmet elutasítja. 
Határidő: 

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

15. napirendi pont: 
Laskásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új 

lakásbérleti jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 393. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

298/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 4. 1/697. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) 
bekezdése alapján hozzájárul Kovács Krisztina és Nagy László 1101 Budapest, Hős u. 15/8 
fszt. 7. 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, 
Csilla u. 4. 1/697. szám alatti egy+fél szoba, 37 mz alapterületű, félkomfortos lakást 
Kovács Krisztina és Nagy László számára határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 15/8 fszt. 7. szám alatti egy szoba, 25 m2 
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alapterületű, komfortos lakást jelenlegi állapotában átadják a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
részére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. szeptember 30. 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. napirendi pont: 
Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 414. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Háziorvosi prax1sJog 
elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről" szóló 414. számú előterjesztést 
támogatja [299/ 2017. (VIII. 22.)]. 

17. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgá/tatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a ,,Szociális tárgyú 
fellebbezések elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

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

~~~~ 
Dr. Mátrai Gábor 
bizottsági elnök 

Vermes Zoltán 
bizottsági tag 

I 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2017. augusztus 22. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Bányai Tibor Péter 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Mácsik András 

Varga István 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

Weeber Tibor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 
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