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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az ülésen az SzMSz 63. §-ában foglaltak alapján 
kézfelemeléssel hozzák meg döntésüket. 

Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként tárgyalja a „Tájékoztató a 2017. évi 
kőbányai nyári táborokról" szóló 454. számú előterjesztést. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként 
tárgyalja „Tájékoztató a 2017. évi kőbányai nyári táborokról" szóló 454. számú 
előterjesztést [301/2017. (IX. 19.)). 

Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban további javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend elfogadásáról a már 
elfogadott módosítással együtt. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [302/2017. (IX.19.)): 

1. Tájékoztató a 2017. évi kőbányai nyári táborokról (454. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal ellátási 
szerződés kötése ( 448. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A 2013-2018 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Esélyegyenlőségi Program 2017. 
évi felülvizsgálata ( 431. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban 
működő diáksport-egyesületeinek, sportköreinek eredményességi támogatása ( 44 7. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása ( 436. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (442. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása ( 438. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (463. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei (461. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek ( 437. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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11. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése ( 462. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása ( 444. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó 
megbízás (441. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

14. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása ( 432. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2017. évi kőbányai nyári táborokról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladat a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. A gyermekek 
napközbeni ellátását a nyári időszakban az Önkormányzat nyári napközis táborok 
szervezésével biztosítja. Köszönti Sós Zsuzsannát, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetőjét, valamint Győrffy Lászlót, a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Megadja a szót Győrffy 
Lászlónak. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Győrffy László: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. minden évben elkészíti ezt az írásos anyagot. Ebben a tájékoztatóban 
próbálnak képet adni arról, hogy milyen tevékenységet lát el a Központ a nyári időszak alatt. 
Az egyik kiemelt feladatuk a nyári napközis táborok szervezése, amelyet a Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán biztosítanak. Beszámol arról, 
hogy az arlói tábort - ahogy az előterjesztésben is szerepel - szeretnék értékesíteni, az 
értékbecslés el is készült. Úgy gondolja, hogy fontos a táborok üzemeltetése, de felhívja a 
figyelmet arra, hogy elengedhetetlen a tárgyi eszközök felújítása. Elmondja, hogy a jövőben 
is szeretnék megőrizni a táborjelleget, mivel ez alkalmas arra, hogy közösségek alakuljanak 
ki. 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy minden turnusban magas létszámmal voltak jelen a 
gyerekek. Vannak olyan gyerekek is, akik több mint három turnuson is részt vettek. A 
jövőben azt kéri, hogy nézzenek utána ezen gyerekek szociális hátterének. Megerősíti azt, 
hogy az arlói tábor működése veszteséges, ezért döntöttek annak értékesítéséről. Elmondja, 
hogy az érdeklődök között van az Arlói Önkormányzat is, akik már tettek is vételi 
árajánlatot. 
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Győrffy László: Elmondja, hogy rendelkeznek olyan listával, hogy melyek azok a gyerekek, 
akik több turnusban is részt vettek a nyári napközis tábor folyamán. Ebben a listában az is 
szerepel, hogy mely gyerekek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola Bánya utcai udvarán van egy árnyékoló, amelynek az új udvarra történő 
áthelyezésével védenék a gyerekeket a napsugaraktól és az esőtől is. Van három olyan 
zuhanyzó, amelyet nyáron jól tudnának használni, ezért ezeknek a kialakítását meg kellene 
oldani a jövőben. 

Radványi Gábor: Úgy gondolja, hogy a tavasz folyamán. megoldható az áttelepítés és a 
zuhanyzók kialakítása. 

Sós Zsuzsanna: A nyári napközis táborban táborvezetői feladatokat látott el. Nagyon jó 
tapasztalatai voltak a tábor kapcsán, ezért a jövőben is szívesen vállal ilyen feladatokat. 
Tavaly kérte, hogy egy héttel később kezdjék a táboroztatást, amely ebben az évben meg is 
valósult. Kiemelné, hogy a programok rendkívül változatosak voltak. Véleménye szerint az 
étkezés lemondásával kapcsolatban komoly problémák vannak, különösen az ingyenesen 
étkezők esetében. Úgy gondolja, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy 
tudatosítsák a szülőkben azt, hogy ha a gyerek nem megy a napközis táborba, akkor időben 
mondják le az aznapi ebédjét. Az Iskola udvarán lévő favár problémáját jelezték a Kelet
Pesti Tankerületi Központ felé, de sajnos a javítás még nem történt meg. Beszámol arról, 
hogy az ivókút az ebédlő építésekor leszerelésre került, ezért fontos lenne annak 
visszaszerelése a jövőben, és ugyancsak fontosnak tartja az Iskola udvarán párakapuk 
kialakítását, mivel nagyon nagy a betonfelület. Célszerű lenne a programokra szánt forrást 
megemelni, mivel így több gyermek vehetne részt változatosabb programokon. Jó lenne a 
játszótéri elemeket is bővíteni a későbbiek folyamán és érdemes lenne elgondolkozni a 
létszámon, a kísérők számán, valamint a programokon. 20 helyett jobb lenne, ha 15 
gyermekenként biztosítanának egy kísérőt, mivel sok a problémás gyermek. Továbbra is 
úgy gondolja, hogy nem egy iskola a legalkalmasabb egy nyári napközis tábor szervezésére, 
de a fejlesztések biztosítása mellett nyitottak a feladat ellátására. 

Gál Judit: Nagyon részletes és mindenre kiterjedő az anyag. Mindegyik táborral 
kapcsolatban kellő információhoz jutott. Elmondja, hogy a technikai dolgozókat az általános 
iskolák biztosították, de a tartalékolás rendszere nem volt megfelelő. Ezt a problémát jelezte 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ felé, ezért reméli, hogy a jövőben ezzel nem lesz gond. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy van-e szabályozva az, hogy ki vehet részt a nyári napközis 
táborokon? Kérdezi, hogy óvodás is mehet-e? 

Elnök: Csak a Tankerület által működtetett intézményben jogviszonnyal rendelkező 
gyerekek vehetnek részt a nyári napközis táborokon. 

Győrffy László: Tájékoztatást ad arról, hogy néhány esetben előfordult, hogy 
nagycsoportos óvodás is részt vett a táborok egyikén, mivel a szülő kérte, hogy a testvérével 
együtt mehessen. 

Kálmánné Szabó Judit: A gyermekvédelmi törvény azt írja elő, hogy napközbeni ellátást 
kell biztosítani a kerület gyermekei részére. Az iskoláinkban tanulnak olyan gyermekek is, 
amelyek nem a kerületben laknak, ezért azok a gyerekek vehetnek részt a nyári napközis 
táborokon, akik vagy kőbányai lakóhellyel rendelkeznek, vagy a Tankerület által 
működtetett valamely intézményben jogviszonnyal rendelkeznek. 
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Jandó Ágnes: Szeretné megköszönni a lellei táborozás lehetőségét, a gyerekek nagyon 
élvezték, és a szülőktől azt a visszajelzést kapták, hogy a kőbányai nyári táborok a legjobbak. 
Tudja, hogy a gyerekek 16 éves korukig tankötelesek, de úgy gondolja, hogy jó lenne, ha 
ennek a korosztálynak csak az étkeztetéséről kellene gondoskodniuk a nyár folyamán, mivel 
nagyon rossz hatással vannak a kisebbekre a táborokban. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a „2017. évi kőbányai nyári táborokról" szóló 454. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 

Vermes Zoltán elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

2. napirendi pont: 
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal ellátási 

szerződés kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down 
Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) nappali ellátás és átmeneti gondozás 
szolgáltatás biztosítására 2017. december 31-ig ellátási szerződést kötött. Az ellátási 
szerződés 10 fő kőbányai lakos nappali ellátására és 10 fő kerületi értelmi fogyatékos 
átmeneti gondozására biztosított határozott időre szóló támogatást. Az Alapítvány 
kuratóriumi elnöke kérelmet nyújtott be a szerződés meghosszabbításának ügyében. Az 
Alapítvány támogatására 2007 óta évente 13 millió forintot biztosított az Önkormányzat az 
éves költségvetésében. Fentiekre való tekintettel javasolt az Alapítvánnyal újabb öt évre 
ellátási szerződést kötni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 448. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az „Értelmi Fogyatékosok 
Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről" szóló 448. 
számú előterjesztést támogatja [303/2017. (IX. 19.)]. 

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

3. napirendi pont: 
A 2013-2018 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Esélyegyenlőségi Program 2017. 

évi felülvizsgálata 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program ( a 
továbbiakban: HEP) a 2013-2018-as időszakra vonatkozóan fogalmaz meg intézkedésket. 
Célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, így különösen a 
mélyszegénységben élők, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők. A HEP két 
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nagy fejezetből áll, a helyzetelemzésből és az intézkedési tervből Az intézkedési terv az 
Önkormányzat részére is kötelezettségeket állapít meg, amelyeknek költségvonzata is lehet. 
Ilyen például a kardiovaszkuláris tanösvény kialakítása az Óhegy parkban. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Elmondja, hogy nagyon sok 16 éves fiatal esik ki az oktatásból. Úgy gondolja, 
hogy jó ötlet lenne egy szakmunkásképző támogatást nyújtani számukra alapítványi 
formában. Ezzel ösztönözni lehetne őket arra, hogy próbáljanak meg elhelyezkedni, 
szakmát tanulni. 

Radványi Gábor: Egyetért Lakatos Béla felvetésével. A jelenlegi piaci körülmények miatt 
nagy szükség van a betanított szakmunkásokra. Ki kellene találni, hogy ezt a javaslatot, 
hogyan lehet megvalósítani. Gondolkozni fognak rajta. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „2013-2018 közötti időszakra 
vonatkozó Kőbányai Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálatáról" szóló 431. 
számú előterjesztést támogatja [304/2017. (IX. 19.)]. 

4. napirendi pont: 
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban 
működő diáksport-egyesületeinek, sportköreinek eredményességi támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: A 2017. évi költségvetés előkészítésekor a Képviselő-testület 2 millió 
forint keretösszeget különített el a diáksport eredményességi támogatására. Az elosztásnál 
az elért eredményeket, a versenyeken résztvevők létszámát és a megrendezett versenyek 
számát vették figyelembe. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Úgy hallotta, hogy a diáksport-egyesületek támogatása az idén csökkeni 
fog, és ezt az összeget az erdei iskolákra kívánja fordítani az Önkormányzat. Érdeklődik, 
hogy ez valóban így van-e? 

Radványi Gábor: Igen, ez valóban így van. Elmondja, hogy a bérleti bevételek már nem az 
Önkormányzathoz folynak be, így ezt az összeget már nem tudják visszaforgatni a 
diáksport-egyesületekre. A továbbiakban az Önkormányzat úgy kíván támogatást nyújtani 
a DSE-k részére, hogy abból valóban a rászoruló gyerekek részésüljenek. 

6 



Vermes Zoltán: Egyetért az elhangzottakkal, és úgy gondolja, hogy jó döntés született. 
Érdeklődik, hogy az erdei iskolák pályázati felhívásán a későbbiek folyamán lesz-e lehetőség 
módosítani? 

Elnök: A pályázati felhívást a Bizottság is tárgyalja majd, így lesz lehetőség módosító 
javaslatot tenni. 

Radványi Gábor: Tájékoztatást ad arról, hogy levélben megkereste a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ vezetőjét azzal kapcsolatban, hogy a bevételek 60%-át továbbra is 
forgassák vissza a diáksport-egyesületekre, de azt a választ kapta, hogy ezek a bevételek 
már beépítésre kerültek a költségvetésbe, így a diáksport-egyesületek támogatását ilyen 
formában nem tudják biztosítani. 

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

305/2017. (IX.19.) HB határozat 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban 
működő diáksport-egyesületek és sportkörök eredményességi támogatásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott 
kőbányai iskolákban működő diáksport-egyesületek, valamint a Kelet-Pesti Tankerületi 
Központ részére az 1. melléklet szerint összesen 2 OOO OOO Ft eredményességi támogatást 
nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, 
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról 
szóló 3/2017. (11. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 25. sora terhére. A támogatást 
2017. december 31-éig lehet felhasználni. A támogatással legkésőbb 2018. január 15-éig kell 
elszámolni. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

5. napirendi pont: 
Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 
önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat saját halottjává 
nyilváníthatja azt az elhunyt személyt, aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy 
közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó, illetve Kőbánya érdekében 
kiemelkedő tevékenységet végzett. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 436. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az „Önkormányzat saját 
halottjává nyilvánításáról" szóló 436. számú előterjesztésttámogatja [306/2017. (IX.19.)]. 
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6. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Bárdosi Margit esetében a távcsőszemüveg szükségességét a háziorvosa igazolta. 
Érdeklődik, hogy ez megfelel-e a pályázati kiírásban foglaltaknak? 

Ehrenberber Krisztina: A pályázati kiírás alapján háziorvos és szakorvos is igazolhatja 
az adott személy egészségügyi támogatásra való jogosultságát. 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Lakatos Béla: Javasolja, hogy a határozattervezet 15. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 

„15. A Bizottság Sáska Csabáné részére olvasó- és távollátó szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék árának [90%-a] 50%-a, legfeljebb [53 460 
Ft] 29 700 Ft." 

(442/1. módosító javaslat) 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet 18. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

„18. A Bizottság Varga János részére az elkészített fogpótláshoz 100 OOO Ft támogatást 
biztosít[, amely a fogpótlás vételárának 70%-a, 192 500 Ft]. 

(442/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 442/1. és a 442/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
442. számú előterjesztés elfogadásáról a 442/1. és a 442/2. módosító javaslatok 
figyelembevételével. 

307 /2017. (IX.19.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Antal Szilvia részére a gyermeke, Tóth Kornél Nimenrix
védőoltásának megvásárlásához támogatást biztosít, amely a Nimenrix-védőoltás árának 
70%-a, legfeljebb 8 785 Ft. 
2. A Bizottság Bárdosi Margit részére távcsőszemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a távcsőszemüveg árának 70%-a, legfeljebb 16 745 Ft. 
3. A Bizottsága megállapítja, hogy a Gyetvai Béláné által benyújtott kérelem nem felel meg a 
pályázati felhívásnak, mert a kérelmező nem rendelkezik a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén lakóhellyel, ezért a pályázata érvénytelen. 
4. A Bizottság Hornyák Istvánné részére a megvásárolt 2 pár kompressziós térdharisnyához 
támogatást biztosít, amely a 2 pár kompressziós térdharisnya vételárának 70%-a, 7 270 Ft. 
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5. A Bizottság Jankó Károly Zoltán részére a gyermeke, Jankó Viktória szemüvegének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
14 545 Ft. 
6. A Bizottság Kiszely Diána részére a gyermeke, Vécsi-Kiszely Virág megvásárolt 
fogszabályozó készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályozó készülék 
önrészének 90%-a, 72 OOO Ft. 
7. A Bizottság Kodreán Istvánné részére a megvásárolt gyógycipőhöz támogatást biztosít, 
amely a gyógycipő vételárának 70%-a, 6 225 Ft. 
8. A Bizottság Lakatos Mihályné részére olvasó- és távollátó szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék árának 90%-a, legfeljebb 30 940 Ft. 
9. A Bizottság Magyarné Boross Gizella részére szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 30 240 Ft. 
10. A Bizottság Máté Jánosné részére a gyermeke, Máté Alex megvásárolt fogszabályozó 
készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályozó készülék önrészének 70%-a, 
84 OOO Ft. 
11. A Bizottság Móricz Sándorné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 149 140 Ft. 
12. A Bizottság Nagy Antalné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, 14 545 Ft. 
13. A Bizottság Nagy Gyuláné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 76 585 Ft, melyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a szaküzlet részére. 
14. A Bizottság megállapítja, hogy a Rassiga Nikolett által benyújtott kérelem nem felel meg 
a pályázati felhívásnak, mert a kérelmező nem rendelkezik a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén lakóhellyel, ezért a pályázata érvénytelen. 
15. A Bizottság Sáska Csabáné részére olvasó- és távollátó szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék árának 50%-a, legfeljebb 29 700 Ft. 
16. A Bizottság Tékárné Szepesi Szilvia részére a gyermeke, Tékár Levente Gábor 
megvásárolt szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 
70%-a, 12 600 Ft. 
17. A Bizottság Tóth Attila részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 46 200 Ft. 
18. A Bizottság Varga János részére az elkészített fogpótláshoz 100 OOO Ft támogatást 
biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

7. 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 438. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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308/2017. (IX.19.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Botló Józsefné pályázata érvénytelen. 
A kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
felhívásnak. 
2. A Bizottság megállapítja, hogy Czine Józsefné havi nettó jövedelme 6 970 Ft-tal 
meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
3. A Bizottság Czupyk Éva Anna részére ápolási támogatást állapít meg 2017. október l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
4. A Bizottság megállapítja, hogy Horváth Albert havi nettó jövedelme 8 030 Ft-tal 
meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
S. A Bizottság megállapítja, hogy Horváth Elemér Antal pályázata érvénytelen. A kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati felhívásnak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

8. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy amennyiben egyetértés van, a Bizottság egyben hozza meg döntését 
az önkormányzati lakást igénylők kérelmeiről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön 
határozatként szerepeljenek. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a kérelmekkel kapcsolatban? 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Baranyi Nikoletta egyedül neveli három gyermekét, nincs tartozása, a lakása 
tiszta, rendezett ennek ellenére a kérelme elutasításra javasolt. Kéri, hogy mielőtt döntenek, 
még egyszer nézzék meg a körülményeket. 

Elnök: A bérlő 2017. március 31-én átvette a Polgármesteri Hivatal által kiküldött 
tájékoztatást, amely szerint a bérleti szerződés lejáratát követően nincs lehetőség a további 
bérbeadásra, az Önkormányzat a lakásra új bérleti szerződést nem köt. Írásbeli nyilatkozata 
szerint élettársi kapcsolatban él, de az élettársa nem szeretne erre a környékre költözni. 
Ebből következtethető, hogy a család nem marad fedél nélkül a szerződés lejártát követően. 

Ehrenberger Krisztina: Beszámol arról, hogy Baranyi Nikoletta a lakásigénylési adatlapon 
arról nyilatkozott, hogy vállalja egy önkormányzati lakás helyreállítási kötelezettséggel való 
bérbevételét, de kérelméhez nem csatolta a szükséges dokumentumokat. 

Lakatos Béla: Javasolja, hogy egy hónappal hosszabbítsák meg a kérelmező lakásbérleti 
szerződését, hogy be tudja nyújtani a szükséges igazolásokat. 

Weeber Tibor: Tájékoztatást ad arról, hogy a bérlő kapott levelet arról, hogy lejár a 
szerződése, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az Önkormányzat rendelete alapján 
2017. szeptember 30-ig el kell hagynia a lakást, de a későbbiek folyamán ismét pályázhat 
önkormányzati bérlakásra. 
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Lakatos Béla: Jelzi, hogy két helyreállítási kötelezettséggel meghirdetett lakás nem került 
kiosztásra. Javasolja, hogy az egyiket adják bérbe Baranyi Nikoletta részére. 

Weeber Tibor: A bérlő nem tudta igazolni, hogy rendelkezik megfelelő önerővel, ezért nem 
tudják részére bérbe adni egyik lakást sem. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy a Bizottság dönthet-e úgy, hogy nem fogadja el a 
határozatot? 

Elnök: Természetesen igen. Akkor a szerződésben foglaltak fognak érvénybe lépni. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy arányos büntetés-e az, hogy valakit három gyerekkel 
utcára tesznek azért, mert egy adminisztratív kitételnek nem tett eleget? 

Gál Judit: Bizonyos rendeleteket mindenképpen be kell tartani. Úgy gondolja, hogy a 
képviselőknek ezeket a családokat preventív módon kellene segíteni. 

Hegedűs Károly: Jelzi, hogy az Önkormányzat kapuja mindenki előtt nyitva áll. Bárki 
bejöhet tájékoztatást, segítséget kérni. Baranyi Nikoletta ezt nem tette meg. 

Radványi Gábor: Tájékoztatást ad arról, hogy a Bihari út 8/C szám alatti ingatlan 
életveszélyes állapotban van. Ha a Bizottság ezt a kérelmet leveszi napirendjéről, akkor az 
októberben és novemberben lejáró szerződéseknél ugyanezekkel a problémákkal fognak 
szembesülni. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 463. 
számú előterjesztés 8. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 2 igen, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással az 
,,Önkormányzati lakást igénylők kérelmeiről" szóló 463. számú előterjesztés 8. 
mellékletében szereplő, a 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/38. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről szóló határozattervezetet nem fogadja el [309 /2017. (IX. 19.)]. 

Elnök: Kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 463. számú előterjesztés 1-7. és 9-12. 
mellékletében foglalt határozattervezetek elfogadásáról. 

310/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Doba u. 7. 6. lh. fszt. 37. 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, Doba u. 7. 6. lh. fszt. 37. szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Németh Józsefné született Iván Erzsébet számára határozott 
időre, 2018. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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311/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/63. 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 Galyas Ildikónak 
és Nagy Jánosnak az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/63. szám alatti kettő szoba, 56 m2 

alapterületű, komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

312/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Salamon u. 5. fszt. 1. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Salamon u. 5. fszt. 1. szám alatti kettő szoba, 91 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Kerezsi László számára határozott 
időre, 2019. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

313/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 54/ A 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 Tóka Józsefné 
született Madácsi Ilonának az 1103 Budapest, Kőér u. 54/ A fszt. 2. szám alatti egy+fél szoba, 
40 m2 alapterületű, komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

314/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 34. 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 1103 
Budapest, Kőér u. 34. 1/5. szám alatti egy szoba, 40 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Szegedi Imréné született Török Éva számára határozott időre, 2018. 
szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

315/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kápolna u. 9. 4/26. 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 

12 



Budapest, Kápolna u. 9. 4/26. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Kökény Károly és Kökény Károlyné született Bódi Mária 
számára határozott időre, 2018. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

316/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Halom u. 40. 2/13. 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 Giedli Zsolt 
Róbertnek az 1105 Budapest, Halom u. 40. 2/13. szám alatti kettő szoba, 92 m2 alapterületű, 
komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

317 /2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/137. 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 Szabó Erikának 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/137. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfort 
nélküli lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

318/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/74. 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. 2/74. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, félkomfortos lakást 
Szabó József és Szabó Józsefné született Baranyi Rózsa számára határozott időre, 2017. 
október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 
3/141. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást a lakásbérleti 
szerződésben meghatározott határnapig a jelenlegi állapotában átadják a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

319/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 32-34. 2. épület 3/6. 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 1107 
Budapest, Szállás u. 32-34. 2. épület 3/6. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos 
lakást Kecskés Krisztina számára határozott időre, 2017. október 1. napjától 2018. 
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szeptember 30. napjáig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon 
bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/18. szám alatti egy 
szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a lakásbérleti szerződésben maghatározott 
határnapig a jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

320/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 
Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Mészáros Károlyné született Buzgó Edit és Mészáros Károly számára határozott időre, 2017. 
október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1107 Budapest, Bihari u. 
8/C fszt. 2. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a lakásbérleti 
szerződésben maghatározott határnapig a jelenlegi állapotában átadják a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója 

9. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 461. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

321/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. 1. ép. 1/32. 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 20. § (1) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Maglódi út 32-36. 1. ép. 1/32. szám alatti egy+fél szoba, 56 mz alapterületű, 
összkomfortos lakást Labancz István és Labanczné Fehér Jázmin számára helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2018. március 31-
ig, 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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322/2017. (IX. 19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 38. 3. ép. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Maglódi út 38. 3. ép. fszt. 3. szám alatti kettő szoba, 56 m2 alapterületű, 

félkomfortos lakást Lódi Vivien és Horváth Norbert számára helyreállítási kötelezettséggel 
határozott időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2018. március 31-ig, 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

323/2017. (IX. 19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 38. 4. ép. 1/1. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Maglódi u. 38. 4. épület 1/1. szám alatti egy szoba, 56 m2 alapterületű, 
félkomfortos lakást Tóth Krisztián 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 1106 Budapest, 
Jászberényi u. 13/B fszt. 4. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást 
tisztán kifestve a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. Az 1. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1106 Budapest, 
Jászberényi u. 13/B fszt. 4. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

324/2017. (IX. 19.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 14. 4/18. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Gyakorló u. 14. 4/18. szám alatti egy+fél szoba, 37 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást Turcsik Nikoletta számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre a helyreállítás időtartamára, legfeljebb 2018. március 31-ig, továbbá ha a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a 
műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, három évre szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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10. 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 437. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

325/2017. (IX.19.) HB határozat 
Zalányi Sándorné és Simon Richárd 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 
Zalányi Sándorné született Kovács Mária bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló 
lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Simon Richárd számára az 1101 Budapest, Hungária 
krt. 1-3. 48. épület. fszt. 1. szám alatti egy szoba, 45 m2 alapterületű komfortos lakást 
bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója 

326/2017. (IX. 19.) HB határozat 
Hadas Sándorné és Hadas István 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 
Hadas Sándorné született Princz Katalin bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló 
lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Hadas István számára az 1101 Budapest, Hungária krt. 
1-3. 32. épület. fszt. 4. szám alatti kettő szoba, 44 m2 alapterületű komfortos lakást 
bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója 

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

lakásbérleti jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 462. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

327 /2017. (IX. 19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47 /C 1/405. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 Hábersdorfer Erzsébet 1101 Budapest, Hős u. 15/B fszt. 11. 
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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 1/405. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Hábersdorfer Erzsébet számára határozott időre, 2019. szeptember 30. napjáig 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 15/B fszt. 11. szám alatti egy szoba, 25 m2 
alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
részére. 
Határidő: 

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

328/2017. (IX.19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 51/B 2/280. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 Havasi Zoltánné született Breuer Erzsébet 1102 Budapest, 
Hölgy u. 22. 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, 
Salgótarjáni u. 51/B 2/280. szám alatti egy+fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Havasi Zoltánné született Breuer Erzsébet számára határozott időre, 2022. szeptember 30. 
napjáig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal 
a feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Hölgy u. 22. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 29 m2 
alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
részére. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója 

12. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 444. 
számú előterjesztés támogatásáról, kérelmező nem kérte a zárt ülés elrendelését. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Közalkalmazotti 
jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról" szóló 444. számú előterjesztést támogatja 
(329/2017. (IX.19.)] . 
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13. napirendi pont: 
A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó 

megbízás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Köszönti Toldi Tímeát. Kérdezi, hogy kéri-e a zárt ülés elrendelését? 

Toldi Tímea: Nem igényli a zárt ülés elrendelését. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai Csupa Csoda 
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó megbízásról" szóló 441. számú 
előterjesztést támogatja [330/2017. (IX. 19.)]. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 14. napirendi pontot. 

14. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási 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 10.35 órakor bezárja. 

~( -\.~~ 
Dr. Mátrai Gábor 
bizottsági elnök 
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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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