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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Onkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. október 17-én a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent 
László tér 29. 1. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

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. Szüts Korinna 
Ehrenberger Krisztina 
Pfeifer Istvánné 

Meghívottak: 
Dr. Egervári Éva 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Belkó Judit 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 

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

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a „Nagy Sportágválasztó, BBU 
Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
közszolgáltatási szerződés kötéséről" szóló előterjesztés nem került benyújtásra. 

Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban további javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [335/2017. (X.17.)]: 

1. A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása (500. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása ( 481. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Ferencvárosi Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolása ( 488. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartott iskolák diáksport-egyesületei 2017. évi 
támogatásának elszámolása ( 483. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Tájékoztató kőbányai nevelési intézményekben a 2017 /2018. nevelési év indításáról 
( 499. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A kőbányai tehetséges sportolók 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása ( 484. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (487. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (485. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei ( 491. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése ( 482. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. Lakások szolgálati lakások céljára történő kijelölése (502. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

12. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása ( 493. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 

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

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2017 /2018. tanév első félévének zárása és a szülők 
értesítése kitolódik. Az ösztöndíjrendelet 8. §-a a benyújtás határnapját az aktuális év 
januárjának utolsó munkanapjában határozta meg, amely a jelen tanév esetében a félévi 
értesítő kézhezvételének határnapjánál korábbi időpont. Az előterjesztő az anyagban 
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javasolja, hogy a benyújtási határidő meghatározása a tanév rendjéhez igazodjon. A tanítási 
év első féléve esetében a félévzárás időpontja utáni 10, a tanítási év vége esetében pedig az 
utolsó tanítási napot követő 15 munkanapon belül lehessen benyújtani a pályázatot. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Beszámol arról, hogy az első félév vége január 28-ára esik, az értesítő 
kézbesítésének határideje, valamint a bizonyítványosztás időpontja február 2-a. Ennek 
alapján a szülőknek öt munkanap áll rendelkezésükre a pályázat benyújtására. Érdeklődik, 
hogy gondot okozna-e az Önkormányzatnak az, ha az első félévzárás időpontja utáni 15. 
munkanapot jelölnék meg a pályázat benyújtásának határidejeként? 

Kálmánné Szabó Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy a szülőknek eddig sem volt több 
ideje a pályázatok benyújtására. Az önkormányzat rendelete alapján február 28-ig ki kell 
értesíteni a pályázókat, ezért nincs lehetőség a határidő meghosszabbítására. 

Radványi Gábor: Kérni fogják az iskolák vezetőit, hogy tájékoztassák a szülőket arról, hogy 
hány nap áll rendelkezésükre a pályázatok beadására. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, 1 ellenszavazattal a „Kőbánya számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról" szóló 500. számú előterjesztést támogatja [336/2017. (X. 17.)]. 

2. napirendi pont: 
A 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot írt ki a kulturális és művészeti pályázatok 
támogatása céljából 2 OOO OOO Ft keretösszeg erejéig. A pályázat első fordulójában kilenc 
érvényes pályázatot nyújtottak be, a pályázatokra elnyert összeg mindösszesen 
1171 OOO Ft volt, így a második fordulóra 829 OOO Ft keretösszeg állt rendelkezésre. A 
beérkezett nyolc érvényes pályázat kimeríti a rendelkezésre álló keretet. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 481. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „2017. évi kulturális és 
művészeti pályázat elbírálásáról" szóló 481. számú előterjesztést támogatja [337 /2017. 
(X.17.)]. 

3. napirendi pont: 
A Ferencvárosi Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Ferencvárosi Torna Club a 2017. évben 5 OOO OOO forint összegű támogatásban 
részesült. Kubatov Gábor elnök úr határidőre benyújtotta a 2017. évi támogatás 
elszámolását. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel. Az 
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Önkormányzattól kapott támogatást teljes mértékben az ökölvívók és a 
birkózók számára bérelt tornaterem költségeire fordították. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 488. számú előterjesztés 

elfogadásáról. 

338/2017. (X.17.) HB határozat 
a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi S millió forint 
támogatásáról szóló elszámolását elfogadja. 

4. napirendi pont: 
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartott iskolák diáksport-egyesületei 2017. évi 

támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban 
működő diáksport-egyesületek részére támogatást nyújtott, melyet 2017. január l-je és 
május 31-e közötti időszakban a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának 
költségeire lehetett felhasználni sportcsoportonként 15 OOO Ft/hó összegben. A diák
sportegyesületek az összegeket a támogatásról szóló megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően használták fel, a részükre nyújtott támogatással a megállapodásban 
meghatározott határidőig szabályosan elszámoltak. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 483. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

339/2017. (X. 17.) HB határozat 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartott iskolák diáksport-egyesületei 2017. évi 
támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott 
iskolák diáksport-egyesületei 2017. évi támogatásának elszámolása keretében 

a) aBemDSE, 
b) a Főnix Diáksport Egyesület, 
e) a Harmat DSE, 
dJ a Kada Klein Trade DSE, 
e) a Start Diáksport Egyesület, 
.f) a Szent László Diáksport Egyesület, 
g) a Szent László Gimnázium DSE, 
h) a Túri DSE, valamint 
i) a Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület 

elszámolását elfogadja. 
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5. napirendi pont: 
Tájékoztató kőbányai nevelési intézményekben a 2017 /2018. nevelési év indításáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Az anyagból kiderül, hogy a gyermekek száma a 2006/2007. nevelési 
évben 2122 fő, míg a 2017 /2018. nevelési évben 2124 fő volt. Ezzel szemben az óvodai 
csoportok száma a 2006/2007. nevelési évben 93, a 2017 /2018. nevelési évben pedig 101. 
Ebből kiderül, hogy a kerületben nyolc csoporttal több van ugyanannyi gyerekre. Az 
óvodavezetők részéről voltak olyan törekvések, hogy minél több csoportot hozzunk létre. 
Úgy látja, hogy ez nem indokolt. 2013 óta csökken a gyermekek létszáma. Véleménye szerint 
ez a jövőben növekedni fog, mivel lakóparkok fognak épülni a kerületben, 2000 új lakásra 
van építési engedély kiadva. 

Baloghné Stadler Irén: Elmondja, hogy az előterjesztésből az is kiderül, hogy sok a sajátos 
nevelési igényű gyermek, akik a számított gyermeklétszámot növelik, ezért úgy gondolja, 
hogy indokolt a csoportok jelenlegi létszámát megtartani. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a „Kőbányai nevelési intézményekben a 2017/2018. nevelési 
év indításáról" szóló 499. számú előterjesztést megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
A kőbányai tehetséges sportolók 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelkezésre álló 2 OOO OOO forintból 
összesen 900 OOO Ft kerülne felhasználásra a kőbányai tehetséges sportolók támogatására. 
Ennek az az oka, hogy az előző évekhez is viszonyították a pályázók eredményeit, és csak 
azért nem akartak több támogatást kiosztani, mert az idén a korábbihoz képest kevesebb 
pályázat érkezett. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy Tóth Ádám kijutott-e az extrém akadályfutó Európa-bajnokságra, 
mivel úgy látja, hogy nem rendelkezett önerővel. 

Mácsik András: Figyelemmel kíséri az akadályfutó versenyeket. Tóth Ádám kijutott az 
Európa-bajnokságra, és tudomása szerint az első tíz helyezett között szerepelt. 
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Szóbeli módosító javaslat: 

Gál Judit: Javasolja, hogy a határozattervezet 2. pontjában és az 1. melléklet 7:C cellában 
szereplő a „900 OOO" szövegrész helyébe a „935 OOO" szöveg, az 1. melléklet 6:C cellában a 
,,150 OOO" szövegrész helyébe a „185 OOO" szöveg lépjen. 
Indokolás: Pallag Csenge a 2017. szeptember 2-ától 10-éig Szkopjéban megrendezett 
Európa-bajnokságon Európa-bajnok lett taekwondo sportágban. Ennek alapján a 
határozattervezet 2. pontjában a „900 OOO Ft" szövegrész helyébe a „935 OOO Ft" szöveg lép. 

(484/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 484/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
484. számú előterjesztés elfogadásáról a 484/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

340/2017. (X. 17.) HB határozat 
a kőbányai tehetséges sportolók 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a tehetséges sportolók egyéni 
támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett öt pályázat érvényes. 
2. A Bizottság a tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt pályázat alapján az 1. 
mellékletben meghatározott sportolók javára a megjelölt szervezeteknek nyújt támogatást 
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 26. sora terhére összesen 
935 OOO Ft összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1. melléklet a 340/2017. (X. 17.) HB határozathoz 

Tehetséges sportolók egyéni támogatása 

A B e 

1. Pályázó neve Támogatott szervezet 
Támogatási összeg 

(Ft) 

2. Kozsán Balázs NÓVA SPORT EGYESÜLET 150 OOO 

3. Tóth Ádám Extrém Akadályfutók Egyesület 200 OOO 

4. Leiter Anett 
Ippon Kyokushin Karate 

250 OOO 
Sportegyesület 
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Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu 
s. Juhász Péter Bendegúz Harcművészeti és Küzdősport 150 OOO 

Sportewesület 

6. Pallag Csenge SASOK Sport Egyesület 185 OOO 

7. Összesen: 935 OOO 

7. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga István: Németh Gézáné, Ozsváth Ottó és Pajer Antal Ferencné esetében a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő a hallókészülékek megvásárlását 70%-ban támogatja. 
Érdeklődik, hogy a Bizottság milyen összegre nyújt támogatást? 

Ehrenberger Krisztina: A pályázók a fennmaradó összegre, az önrészre kérik a Bizottság 
támogatását. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Lakatos Béla: Javasolja, hogy a határozattervezet 1. és 2. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 

1. A Humánszolgáltatási Bizottság Bányai Catoca Zoltán részére a gyermeke, Bányai 
Catoca Boglárka szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának [90%-a] 50%-a, de legfeljebb [45 900 Ft] 25 OOO Ft. 
2. A Bizottság Bányai Catoca Zoltán részére a gyermeke, Bányai Catoca Bence 
szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 
[90%-a] 50%-a, de legfeljebb [45 900 Ft] 25 OOO Ft. 

Indokolás: Nem indokolja semmi a szemüveglencse magas árát. 
(487/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 487 /1. módosító javaslatot. 

Vermes Zoltán: A család rossz szociális helyzetben él. Érdeklődik, hogy lehet-e 
javasolni nekik, hogy kérjenek máshonnan is árajánlatot? 

Elnök: A Bizottság csak a támogatás mértékéről dönthet, nem határozhatja meg, hogy a 
pályázók hol vásárolják meg részükre a gyógyászati segédeszközt. Amennyiben nincs 
több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 487. számú előterjesztés 
elfogadásáról a 487 /1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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341/2017. (X.17.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Bányai Catoca Zoltán részére a gyermeke, Bányai 
Catoca Boglárka szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 50%-a, de legfeljebb 25 OOO Ft. 
2. A Bizottság Bányai Catoca Zoltán részére a gyermeke, Bányai Catoca Bence 
szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 
50%-a, de legfeljebb 25 OOO Ft. 
3. A Bizottság Gárdos Péterné részére a megvásárolt egészségügyi szolgáltatáshoz 
támogatást biztosít, amely a bimbóudvarkorrekció-tetoválás vételárának 70%-a, 
108 500 Ft. 
4. A Bizottság Giedli Zsolt Róbert részére gyógycipő és talpbetét megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a gyógycipő és talpbetét árának 90%-a, legfeljebb 17 030 Ft. 
5. A Bizottság Godina István Józsefné részére a gyermeke, Godina Lilla Napsugár 
fogszabályozó készülékének vásárlásához támogatást biztosít, amely a fogszabályozó 
készülék önrészének 60%-a, legfeljebb 72 OOO Ft, melyet az Önkormányzat átutalással 
fizet meg a szolgáltatást nyújtó részére. 
6. A Bizottság Gúth Gusztáv részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 12 600 Ft. 
7. A Bizottság Kámán Sándorné részére a megvásárolt olvasó és távollátó szemüveghez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 70%-a, 25 200 Ft. 
8. A Bizottság Korsós Józsefné részére multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 31 500 Ft. 
9. A Bizottság Kórós Ferencné részére a megvásárolt kerekesszékhez támogatást biztosít, 
amely a kerekesszék vételárának 90%-a, 15 295 Ft. 
10. A Bizottság Kun Istvánné részére multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 28 OOO Ft. 
11 . A Bizottság Németh Gézáné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 163 450 Ft. 
12. A Bizottság Ozsváth Ottó részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 148 910 Ft. 
13 . A Bizottság megállapítja, hogy Pajer Antal Ferencné pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
kiírásnak. 
14. A Bizottság Petrezsely Klára részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 35 310 Ft. 
15. A Bizottság Sarkadi Istvánné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 94 500 Ft. 
16. A Bizottság megállapítja, hogy Szabó Imre István pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
kiírásnak. 
17. A Bizottság Székely Jánosné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 118 275 Ft, melyet az 
Önkormányzat átutalással fizet meg a szaküzlet részére. 
18. A Bizottság Vass Sándor részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 66 145 Ft. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 485. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

342/2017. (X.17.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Balog Ernőné részére ápolási támogatást állapít meg 
2017. november l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás 
összege összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Balogh Klára részére ápolási támogatást állapít meg 2017. november 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
3. A Bizottság megállapítja, hogy Bodnár Klára pályázata érvénytelen. A kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
felhívásnak. 
4. A Bizottság megállapítja, hogy Czine Sándorné pályázata érvénytelen. A kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
felhívásnak. 
5. A Bizottság Gross Stephan Hans részére ápolási támogatást állapít meg 2017. 
november 1-j étől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Csoma Gyuláné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. november 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 
96 OOO Ft. 
7. A Bizottság Horváth Elemér Antal részére ápolási támogatást állapít meg 2017. 
november l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
8. A Bizottság megállapítja, hogy Lukács Tiborné havi nettó jövedelme 1875 Ft-tal 
meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
9. A Bizottság Pátkai Andrea részére ápolási támogatást állapít meg 2017. november 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
10. A Bizottság megállapítja, hogy Tóth Pálné 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 
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9. 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 ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Kéri, hogy a Bizottság részletesen olvassa el a kérelmeket, és mérlegelje a 
bérbeadásokat. Elmondja, hogy még nagyon sokan várnak a kerületben önkormányzati 
lakásra. 

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

343/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A fszt. 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 1103 
Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. 1. szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Csics Szilvia Orsolya számára határozott 
időre, 2019. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

344/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 10. fszt. 14. 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, Bánya u. 10. fszt. 14. szám alatti egy+fél szoba, 47 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Takács István Mihályné született Gazdag Éva Mária és 
Divinyi Beatrix született Takács Beatrix számára határozott időre, 2020. október 31 . 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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345/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1139 Budapest, Forgách u. 32. 5. épület 3/308. 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 1139 
Budapest, Forgách u. 32. 5. épület 3/308. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, 
komfortos lakást a jelenlegi állapotában Hirsch Károly számára határozott időre, 2020. 
október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

346/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u.1.10/48. 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, Állomás u. 1. 10/48. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Paskó Ferenc Gábor számára határozott időre, 2020. október 
31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

347/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 26. 2/8. 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, Gyakorló u. 26. 2/8. szám alatti kettő+fél szoba, 60 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Nagy Adrienn született Csomor Adrienn 
számára határozott időre, 2019. október 31 . napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

348/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 46. fszt. 7. 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. 46. fszt. 7. szám alatti kettő szoba, 45 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Takács Edina számára határozott időre, 2019. április 30. 
napjáig szociális alapon bérbe adja azzal, hogy a bérlő a szerződéskötést követő 60 napon 
belül visszaállíttatja az áramellátást a lakásban. 
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Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

349/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Cserkesz u. 25/B as. lA 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, Cserkesz u. 25/B as. lA alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Prónai Dávid és Ötvös Krisztina számára határozott időre, 2018. 
április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

350/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u.10. 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, Bolgár u. 10. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Bóni Elemérné született Rontó Márta és Bóni Elemér számára 
határozott időre, 2018. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

351/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Üllői út 120. 2. épület 2. lh. 2/28. 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, Üllői út 120. 2. épület 2. lh. 2/28. szám alatti kettő szoba, 48 m2 alapterületű, 
komfortos lakást a jelenlegi állapotában Dalzsuffo Annamária számára határozott időre, 
2020. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

352/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 105/B fszt. 41. 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, Maglódi u. 105/B fszt. 41. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos 
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lakást a jelenlegi állapotában Viola Zoltán számára határozott időre, 2018. október 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

353/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 107/A fszt. 15. 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, Maglódi u. 107/A fszt. 15. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, 
félkomfortos lakást Gross Stephanie Nelly 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. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

354/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Harmat u. 26. fszt. 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 1105 
Budapest, Harmat u. 26. fszt. 1. szám alatti kettő szoba, 52 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Lendvai Katalin számára határozott időre, 2018. október 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

355/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 32. 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 1103 
Budapest, Kőér u. 32. fszt. 9. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Botos Attila számára határozott időre, 
2018. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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356/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 32-36. 2. épület 1/59. 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, Maglódi u. 32-36. 2. épület 1/59. szám alatti egy szoba, 58 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Horváth Gábor 
számára határozott időre, 2018. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

357/2017. (X.17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 40. 3/7. 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 S. út 40. 3/7. szám alatti egy+fél szoba, 47 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Nagy Józsefné született Molnár Margit 
számára határozott időre, 2020. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

358/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/99. 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, Tárna u. 4. 3/99. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Dudás Gyuláné született Sümegi Julianna és Dudás Gyula számára határozott időre, 2017. 
november 1. napjától 2018. október 31. napjáig rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 
15/B 1/34. 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. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

359/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 32-36. 4. épület fszt. 54. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(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, Maglódi u. 32-36. 4. épület fszt. 54. szám alatti egy szoba, 54 m2 alapterületű, 
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komfortos lakást Sztojka Aranka Anikó számára határozott időre, 2017. november 1. 
napjától 2018. október 31. napjáig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, 
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel , hogy az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/19. 
szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást a lakásbérleti szerződésben 
meghatározott határnapig a jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
részére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

360/2017. (X. 17.) HB határozat 

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

az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 2/41. 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. 2/41. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Zsigár Nikolett számára határozott időre, 

2019. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. 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 482. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

361/2017. (X.17.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 3. fszt. 11-12. 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 Bóna Gizella 1102 Budapest, Hölgy utca fszt. 6. szám alatti 
lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Bánya u. 3. fszt. 11-12. szám alatti egy+fél szoba, 49 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Bóna Gizella számára határozott időre, 2022. október 31. napjáig rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 
1102 Budapest, Hölgy u. 22. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 44 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
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Határidő:   2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
    a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
362/2017.	(X.	17.)	HB	határozat	
az 1108 Budapest, Dombtető u. 6. 1/8. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 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, Dombtető u. 6. 1/8. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást Hirsch Gabriella és Domonics Sándor Szabolcs számára 
helyreállítási kötelezettséggel a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónap határozott 
időre, illetve ha a helyreállítási kötelezettségüknek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, három évre szociális alapon bérbe adja azzal 
a feltétellel, hogy az 1108 Budapest, Harmat u. 172. 2/11. szám alatti egy szoba, 36 m² 
alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, kifestve a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 
átadják.  
2. Az 1. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1108 Budapest, 
Harmat u. 172. 2/11. szám alatti egy szoba, 36 m² alapterületű, összkomfortos lakásra 
vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő:   2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
    a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
363/2017. (X. 17.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Vörösdinka u. 3. fszt. 1. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 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 1104 Budapest, Vörösdinka u. 3. fszt. 1. szám alatti egy+fél szoba, 51 m2 

alapterületű, összkomfortos lakást Brezináné Veres Gyopárd Gabriella és Vig Gábor 
számára helyreállítási kötelezettséggel a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónap 
határozott időre, illetve ha a helyreállítási kötelezettségüknek eleget tesznek, a műszaki 
átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, három évre szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/16. szám alatti egy 
szoba, 26 m² alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, kifestve a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják.  
Határidő:   2017. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
    a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
	

11.	napirendi	pont:	
Lakások	szolgálati	lakások	céljára	történő	kijelölése		

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	502.	
számú	előterjesztés	támogatásáról.	



A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Lakások szolgálati lakások 
céljára történő kijelöléséről" szóló 502. számú előterjesztést támogatja [364/2017. 
(X.17.)]. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 12. napirendi pontot. 

12. 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 9.50 órakor bezárja. 

Törvényességi sz / ípöntból eJienjegyzem: 
• \\. L.\..J "'' ~' 

' . 
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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. október 17. 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 ioggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

· Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

·Weeber Tibor 

· Radványi Gábor 

-Dr. Szüts Korinna 

. Ehrenberger Krisztina 

0R:.~f1??.fARA .. tiv~ ..................... . 
. Yi ..... ~ .~·~·(Jf .. ~ .Vl~ ........................... . 

ti Q!.Q/!.'!J!..i}!;_ .. J? .. Kff .L.Y. .. .t~Vf.J.Y!. 
KB:~r:.w.~ .... .S.<i\~i .. ~~P.1! ............... . 

. \ 
' I ~~1A1) ~~'>--\. 'L _'>r.-:'_ ________________________________________________ ____________ ___ __ _ 

Aláírás: 

·······~ ············· ······ ····························· ·· ·· ·· 

fo,_~ 0 
::::::~:.::(?;:::::::::::::::::::::::: 

r.. · i; . 
. }~.µ ~\~\~~.~ · .. ................... . e~ . 

(.Gt,k 



Meghívottak: (aláírás): 

Dr. Ács Viktória 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 
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