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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁL TAT ÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. november 21-én a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László 
tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Bányai Tibor Péter, a Bizottság képviselő tagja 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja 
Vermes Zoltán, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
betegség 
munkahelyi elfoglaltság 
betegség 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Pfeifer Istvánné 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Kálmánné Szabó Judit 

Jógáné Szabados Henrietta 

Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Varró Barbara 

Szabóné Valkony Mária 

jegyző 

aljegyző 

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

jegyzői titkárságvezető 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft. 
részéről 

pályázó 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +361 4338 201 1 Fax: +36 1 4338 221 1 E-mail : hivatal@kobanya.hu I www.kobanya.hu 



Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 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 „Kőbányai Harmat Általános 
Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezéséről" szóló 549. számú előterjesztést. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként 
tárgyalja „Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezetői megbízásának 
véleményezéséről" szóló 549. számú előterjesztést (366/2017. (XI. 21.)]. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét (367 /2017. (XI. 21.)]: 

1. A Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése 
(549. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal közszolgáltatási szerződéskötés (564. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatása (563. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester 

4. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelet módosítása (583. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (559. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatási 
kérelme (547. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme (572. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet és 
táboroztatás 2017. évi támogatásának elszámolása (526. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok és a Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény támogatásának elszámolása (550. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester 
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10. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatásának elszámolása (551. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. A családi napközikkel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók 
elfogadása (541. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (546. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (534. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (560. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (527. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (528. 
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: 

17. A Kőbánya Sportolója 2017. elismerő cím adományozása (548. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (545. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Szabóné Valkony Máriát. Tájékoztatásul elmondja, hogy a megadott 
határidőig egy pályázat érkezett a jelenlegi megbízott intézményvezető részéről. Kérdezi a 
pályázót, kéri-e zárt ülés elrendelését? 

Szabóné Valkony Mária: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

Elnök: Az Emberi Erőforrások Minisztere 2017. október 2-án pályázatot hirdetett a 
Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezető beosztásának ellátására. A vezetői 
megbízás határozott időre 2018. január 29-étől 2022. augusztus 15-éig szól. A fenntartó 
köteles a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt 

megkérni a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 
Szabóné Valkony Mária 32 éve dolgozik a Kőbányai Harmat Általános Iskolában. 2014 óta 
igazgatóhelyettes, 2017. augusztus l -jétől megbízott igazgatója az intézménynek. A 
pályázat formailag és tartalmilag igényesen elkészített, minden részletre kiterjedő. A 
pályázatból kiderül, hogy Szabóné Valkony Mária a jövőben is nagy hangsúlyt szeretne 
fektetni a pályázatírásra, valamint a nyelvoktatás, az informatika és az infrastruktúra 
fejlesztésére. Örömmel olvasta, hogy a tehetséggondozást a jövőben is középpontba kívánja 
helyezni a pályázó, és tetszik neki a „boldog iskola" jövőkép megfogalmazása. Tervei szerint 
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továbbra is kiemelten kezelnék a sportot, és előtérbe helyeznék a változásokat a pedagógiai 
programban. Ha a terveket mind meg tudja valósítani a pályázó, akkor ő maga lesz a 
változás. 

Dr. Fejér Tibor: Gratulál a pályázathoz. 

Gál Judit: Gratulál az elkészített pályázathoz, hiszen mindenre kiterjedő, alapos. Nagyon 
jónak tartja a rövid- és hosszútávú terveket. A pályázattal kapcsolatban a következő 
kérdésekre vár választ: 

A napközis tanulók körében hogyan kívánják megvalósítani a színes témaheteket? 
.,Az október 23-ai nemzeti ünnepünk interaktív megünneplése" mit takar? 
Az Orchidea Kéttannyelvű Iskolával milyen formában fog megvalósulni az 
együttműködés? 

Szabóné Valkony Mária: Az Orchidea Kéttannyelvű Iskolával egyelőre csak az 
idegennyelvi képzés kapcsán vették fel a kapcsolatot. Ez az együttműködés 2017 
szeptemberében kezdődött, workshopokon, óralátogatásokon és nyílt napokon való 
részvétellel tervezik megvalósítani. Az október 23-ai nemzeti ünnep interaktív 
megvalósításában Verbai Lajos volt segítségükre. Kialakítottak egy olyan programsorozatot, 
amelynek során minden évfolyam a korosztályának megfelelő helyszínen kapott különböző 
feladatokat, valamint tájékoztatást arról, hogy milyen események történtek azon a napon. 
Nagyon fontosnak tartják a hagyományőrzést, ezért minden hónapban van egy kiemelt nap, 
amikor egy adott hagyomány köré rendezik a napközis programokat. Ilyen programok 
például a kézműves foglalkozások, a műsorok és a vásárok megrendezése. 

Elnök: Hangsúlyozza, hogy az iskolában kiemelkedő az ének-zene oktatás is. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 549. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai Harmat Általános 
Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezéséről" szóló 549. számú előterjesztést 
támogatja [368/2017. (XI. 21.)). 

2. napirendi pont: 
A Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal közszolgáltatási szerződéskötés 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit 
Kft.) jogi képviselője közszolgáltatási szerződés megkötése céljából kereste meg az 
Önkormányzatot. A közszolgáltatási szerződés megkötésével hosszú távon biztosítható a 
Sportkoncepcióban meghatározott rendezvények megtartása. A Nonprofit Kft. jelentős 

társadalmi szerepet vállalt az elmúlt időszakban a kerületben. A XXI. Nagy Sportágválasztó 
szeptember 15-én és 16-án Kőbányán került megrendezésre a Merkapt Sportközpontban. 
Szintén kőbányai érdekeltségű a BBU Szilveszteri futás a Merkapt Sportközpontban, a BBU 
,,Fuss a föld alá!" esemény a pincerendszerben, valamint a Szent László napi futás. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 564. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Nagy Sportágválasztó, BBU 
Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
közszolgáltatási szerződéskötésről" szóló 564. számú előterjesztést támogatja [369 /2017. 
(XI. 21.)]. 

3. napirendi pont: 
A Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Merkapt Maraton Team Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) elnöke 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mivel a költségvetésében nagymértékű hiány 
keletkezett, amely az adótörvények 2016. évi módosításának az eredménye. Tekintettel 
arra, hogy a Sportegyesület jelentős társadalmi szerepet vállalt az elmúlt időszakban 
Kőbánya életében, javasolt részükre a 15 millió Ft támogatás biztosítása a működési 
költségek fedezésére . Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését az 563. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Merkapt Maraton Team 
Sportegyesület támogatásáról" szóló 563. számú előterjesztést támogatja [370/2017. 
(XI. 21.)]. 

4. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Előterjesztő írásbeli módosító javaslata: Az előterjesztés az alábbi 
határozattervezetekkel egészül ki: 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2017. (XI. 23.) határozata 

gyermekfogorvosi körzet megszüntetéséről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300096501-es 
számú gyermekfogorvosi körzetet 2018. március 31-ei hatállyal megszünteti. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2017. (XI. 23.) határozata 

iskolavédőnői körzet kialakításáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete iskola
egészségügyi feladatok ellátására új iskolavédőnői körzetet alakít ki 2018. január l-jével. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője" 
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Indokolás: Az egészségügyi alapellátás körzeteit érintő változások hatálybalépése 
érdekében módosítani kell az érintett egészségügyi szolgáltatók egészségügyi 
államigazgatási szerv által kiállított működési engedélyét, valamint a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződését, melyhez az 
államigazgatási szerv gyakorlata szerint szükséges csatolni a fenti határozatokat. 

(583/1. módosító javaslat) 

Elnök: Elmondja, hogy a kerületi alapellátásban részt vevő öt gyermekfogorvos egyike, dr. 
Csernák Csilla az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződését 2017. szeptember 28-
án írásban felmondta. A feladatellátási kötelezettsége a szerződésben foglalt 6 hónap 
felmondási időre tekintettel 2018. március 31-ével szűnik meg. A kerületben alapellátási 
feladatot ellátó gyermekfogorvosok megállapodtak egymás között, hogy a megszűnő 
körzetet teljes egészében csatolni kérik dr. Csathó Krisztina körzetéhez. Amennyiben nincs 
több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 583. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az „Egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 583. 
számú előterjesztést az 583/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja 
[371/2017. (XI. 21.)]. 

5. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az Önkormányzat idén is csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ebben az évben 63 „A" típusú pályázatot és 1 „B" 
típusú (továbbtanulás előtt álló középiskolás) pályázatot nyújtottak be a törvényes 
határidőn belül. A pályázati kiírás értelmében az „A" típusú pályázók esetében az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, a „B" típusú pályázatok esetében ez az időszak 3x10 hónap. A korábbi 
évek gyakorlatához hasonlóan az ösztöndíj mértéke 5000 Ft/hó. 
Az előterjesztés 2. mellékletét képező táblázatban két testvér esetében az egy főre jutó 
jövedelmi adatok eltérnek, érdeklődik, hogy ez elírás-e? 

Dr. Szabó Krisztián: A döntési javaslatot nem érinti az észrevétel, ezért a Bizottság tud 
szavazni az előterjesztésről, de arra is van mód, hogy felfüggesztik a napirendi pont 
tárgyalását, és a Humánszolgáltatási Főosztály kollégái utánanéznek az adatoknak az 
ügyiratból. 

Elnök: Köszöni szépen a tájékoztatást. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az 559. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról" szóló 559. számú 
előterjesztésttámogatja [372/2017. (Xl. 21.)]. 
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6. napirendi pont: 
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatási 

kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány elnöke 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a civil karácsonyi ünnepség költségeinek 
támogatása iránt. Az előterjesztés elfogadását követően az Önkormányzat 100 OOO Ft 
támogatást biztosítana az Alapítvány részére. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az 54 7. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Havasi Gyopár Szociális, 
Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatási kérelméről" szóló 547. számú 
előterjesztést támogatja [373/2017. (XI. 21.)]. 

7. napirendi pont: 
A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány elnöke kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz a budapesti Millenáris parkban 2018. február 10-én huszonkettedik 
alkalommal megrendezésre kerülő hagyományos Csángó Bál költségeinek támogatása iránt. 
Az előterjesztés elfogadását követően az Önkormányzat 200 OOO Ft támogatást biztosítana 
az Alapítvány részére. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Lakatos Béla: A határozattervezet 1. pontjában a „200 OOO Ft" szövegrész helyébe a 
,,100 OOO Ft" szöveg lép. 
Indokolás: A Csángó Bál nem kapcsolódik Kőbánya életéhez. 

(572/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 572/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 572/1. módosító javaslat támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 2 igen, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem támogatja 
az 572/1. módosító javaslatot [374/2017. (XI. 21.)]. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a „Kisebbségekért - Pro 
Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről" szóló 572 . számú előterjesztést támogatja 
[375/2017. (XI. 21.)]. 
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8. napirendi pont: 
A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet 
és táboroztatás 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat a 2017. június 9-én megkötött támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően 1 463 218 Ft összegű támogatást nyújtott a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) részére. A szerződés alapján az 
Önkormányzat által biztosított összeget a Tankerület a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
tanulói részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás finanszírozása kapcsán a 
pedagógusok megbízási díjára és a munkaadót terhelő járulékok elszámolására 
használhatta fel. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését az 526. számú előterjesztés elfogadásáról. 

376/2017. (XI. 21.) HB határozat 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet és 
táboroztatás 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal a Kőbányai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás támogatására kötött 
2017. évi szerződés szerinti elszámolásról szóló beszámolót elfogadja. 

9. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok és a Kőbányai Komplex Óvoda, 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat támogatási szerződés keretében támogatást nyújtott az 
alapítványok részére. A Zöld Dió Alapítvány az általa hagyományosan megrendezett Balogh 
János Kárpát-medencei Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny költségeire plusz 
300 OOO Ft támogatást kapott. Az ellenőrzés tapasztalatai szerint az alapítványok pénzügyi 
elszámolása megfelelt a szerződésben rögzített formai és tartalmi követelményeknek, az 
alapítványok elnökei az elszámolás főösszesítőjén feltüntetett számlák adatainak 
valódiságát igazolták. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
550. számú előterjesztés elfogadásáról. 

377 /2017. (XI. 21.) HB határozat 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok és a Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság 

a) az Arany-Bánya Alapítványnak az 1 064 269 forint, 
b) az Aranyüllő Alapítványnak a 728 919 forint, 
e) az Egyesült Erővel Iskolai Alapítványnak a 2 260 083 forint, 
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dJ az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítványnak a 812 414 forint, 
eJ a Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására szervezetnek az 583 470 

forint, 
fJ a Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítványnak a 106 335 forint, 
gJ a Nevesincs Alapítványnak a 291 879 forint, 
hJ az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványnak az 1 598 172 forint, 
íJ az Összefogva az iskoláért Alapítványnak a 131 291 forint, 
j) a Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványnak a 4 7 5 429 forint, 
kJ a Tanulóink Jövőjéért Alapítványnak az 1 007 730 forint, 
IJ az Újhegy 2000 Alapítványnak az 1 530 098 forint, 
mJ a Zöld Dió Alapítványnak a 2 719 077 forint és a 300 OOO forint, valamint a 
nJ a Kelet-Pesti Tankerületi Központnak a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
támogatásának céljára nyújtott 399 857 forint 

támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

10. napirendi pont: 
Az iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat a nevelési-oktatási intézményeibe járó gyermekek erdei iskolai 
programjának és a nyári táborozásának támogatására 2 OOO OOO Ft összegű keretet 
biztosított. A rendelkezésre álló összegből az iskolák 1 9 51 OOO forintban, az óvodák 49 OOO 
forintban részesültek. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 551. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

378/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2017. évi erdei iskolák és 
nyári táborok megvalósításához nyújtott támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 

11. napirendi pont: 
A családi napközikkel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók 

elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig 
ellátási szerződést kötött családi napközi szolgáltatás biztosítására a Kis Cimborák 
Nonprofit Kft.-vel, valamint a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel. 
A szerződések alapján mindkét szolgáltató vállalta az ellátásra szorulók elhelyezését, 
gondozását, valamint életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelő étkezés 
biztosítását 7 fő létszámig. Mindkét szolgáltató beszámolója pénzügyi és szakmai 
szempontból is megfelelő, a szolgáltatók az ellátási szerződésben foglaltaknak eleget tettek. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 541. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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379/2017. (XI. 21.) HB határozat 
a családi napközikkel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók 
elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, 
Szegély u. 3.) kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
2. A Bizottság a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 
Budapest, Hímes u. 3.) kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

12. napirendi pont: 
Az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 546. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

380/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Baranyai Jenőné részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz 
támogatást biztosít, amely az ortopéd cipő vételárának 70%-a, 12 445 Ft. 
2. A Bizottság megállapítja, hogy Bartolák Edit Erzsébet pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
kiírásnak. 
3. A Bizottság Borbíró Robert Eduardné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 17 6 7 5 Ft. 
4. A Bizottság Csépány Gábor Imre részére multifokális szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 46 170 Ft. 
5. A Bizottság Elek Sándor Lajos részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 12 600 Ft. 
6. A Bizottság Glaser József Norbert részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 60%-a, legfeljebb 90 OOO Ft. 
7. A Bizottság Kelényi Miklósné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely 
a fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 21 OOO Ft. 
8. A Bizottság Keresztesyné Dezső Krisztina Gabriella részére multifokális szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
40 500 Ft. 
9. A Bizottság Kolozsvári Lászlóné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 12 600 Ft. 
10. A Bizottság Mihalicska Terézia részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 19 600 Ft. 
11. A Bizottság Orbán Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 118 780 Ft. 
12. A Bizottság Rácz Éva Borbála részére a megvásárolt CPAP maszkhoz és pollenszűrőhöz 
támogatást biztosít, amely a CPAP maszk és pollenszűrő vételárának 90%-a, 13 835 Ft. 
13. A Bizottság Serzysko Jacek részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 5670 Ft. 
14. A Bizottság Somodi Enikő részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 136 905 Ft. 
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15. A Bizottság Szalkai Miklósné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 5670 Ft. 
16. A Bizottság Szalma Dezső Jánosné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás vételárának 90%-a, 50 400 Ft. 
17. A Bizottság Szászfai Jenőné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 115 305 Ft, melyet az Önkormányzat 
átutalással fizet meg a szaküzlet részére. 
18. A Bizottság Tasi Ferencné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely 
a fogpótlás vételárának 90%-a, 45 OOO Ft. 
19. A Bizottság Varga Leila Gabriella részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 24 570 Ft. 
20. A Bizottság Zámbó Rozália részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 84 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

13. 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 az 534. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

381/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Kiss Attila Sándor részére ápolási támogatást állapít meg 
2017. december l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás 
összege összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Lakatos László részére ápolási támogatást állapít meg 2017. december l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
3. A Bizottság ifj. Lakatos László részére ápolási támogatást állapít meg 2017. december 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Péteri Zoltán József részére ápolási támogatást állapít meg 2017. december 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Veres Árpádné részére ápolási támogatást állapít meg 2017. december l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

14. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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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? Érdeklődik, hogy Kálé Brigitta esetében a 2018. 
május 31-e végleges időpont-e, mivel a határozatban nem szerepel, hogy a lakást eddig a 
határidőig a jelenlegi állapotában köteles leadni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Ehrenberger Krisztina: A többi esetben azért szerepel, hogy le kell adniuk a lakást a 
meghatározott határidőig a jelenlegi állapotában, mert a Hős utcában lejárt bérleti 
jogviszonyuk után cserelakást kértek az Önkormányzattól, amelyet megtekintettek és 
elfogadtak. 

Dr. Szabó Krisztián: A határozott idő lejártával a jogviszony megszűnik a határozott idő 
lejártának a napjával. Akármi történik, ki kell költöznie a lakásból a határozott idejű 
jogviszony alanyának, ha a lejárat napjáig új bizottsági döntés nem születik. A határozatok 
között az a különbség, hogy az említett esetekben nem Hős utcai lakás bérbeadásáról, 
hanem leadásáról van szó. Az Önkormányzat gyakorlata alapján a Hős utcában már nem ad 
bérbe lakást, hiszen ott az azonnali kiürítés szükséges, ami nem halasztható. 

Elnök: Érdeklődik, hogy ha a bérlő határidőben benyújtja az ismételt bérbeadásra irányuló 
kérelmét, akkor ebben az esetben ki dönt róla? 

Dr. Szabó Krisztián: A határidőben benyújtott ismételt bérbeadásra vonatkozó 
kérelmekről a polgármester dönthet. Ha nem kíván róla dönteni, akkor a Bizottság 
napirendjére kerül a kérelem. A polgármester kérelmet nem utasíthat el, arról szintén a 
Bizottságnak kell döntést hoznia. 

Elnök: Hegedűs Gábor Gyula esetében 2017. október 31-én a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
felmondta a határozatlan idejű lakásbérleti szerződést, mivel a rendelettel ellentétes 
magatartást tanúsított, nem rendeltetésszerűen használta a lakást. Hegedűs Gábor Gyula 
ismételten benyújtotta a lakásbérleti jogviszony iránti kérelmét. Érdeklődik, hogy ebben az 
esetben a Bizottság hozhat-e olyan döntést, amely nem veszi figyelembe a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott 10 éves bérbeadási tilalmat? 

Dr. Szabó Krisztián: A kiköltözési kötelezettség elmulasztása kifejezetten a határozott idő 
lejártára vonatkozik. A felmondás érvényesítésének ideje alatt a bérlő nem esik még a 
tilalom alá, tehát amíg nincs jogerős bírósági döntés a lakás kiürítéséről, addig még módja 
és lehetősége van a bérlőnek a helyzete rendezésére, a tartozása megfizetésére. Ebben az 
esetben lehetőség van ismételten bérbe adni részére a lakást. Sok esetben, amikor renitens 
lakóról van szó, nem szokták javasolni az ismételt bérbeadást. 

Weeber Tibor: Elmondja, hogy abban az esetben, ha a bérlő ismételten beadja a kérelmét, 
akkor ez csak akkor szokott a Bizottság elé kerülni, ha valamilyen jelentős, új körülmény 
merül fel az adott ügyben. 

Dr. Szabó Krisztián: Felmondás esetén is előfordulhatnak olyan esetek, amikor a 
lakbértartozás keletkezésének menthető oka van. Méltánylást érdemlő esetben újra a 
Bizottság elé kerül a kérelem. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
560. számú előterjesztés elfogadásáról. 

382/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 1/104. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Hős u. 15/ B 1/ 104. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfort nélküli 
lakást a jelenlegi állapotában Kálé Brigitta számára határozott időre, 2018. május 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 

383 /2017. (Xl. 21.) HB határozat 

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

az 1106 Budapest, Tárna u. 4.1/54. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Tárna u. 4. 1/ 54. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Rózenbercki Attila számára határozott 
időre, 2018. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

384/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 1/47. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Tárna u. 4. 1/ 47. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Gáti Éva számára határozott időre, 2018. 
november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

385/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 1/53. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Tárna u. 4. 1/ 53. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Budai József számára határozott időre, 
2018. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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386/2017. (Xl. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 54/ A fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Kőér u. 54/ A fszt. 4. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Kiss Gizella Gyöngyi számára határozott időre, 2018. november 30. napjáig 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/ 70. szám alatti egy szoba, 27 m2 

alapterületű, komfortos lakást a lakásbérleti szerződésben meghatározott határnapig a 
jelenlegi állapotában átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

387 /2017. (Xl. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/90. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Tárna u. 4. 3/90. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Glonczi Zsuzsanna számára határozott időre, 2018. november 30. napjáig rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 
Budapest, Hős u. 15/ A fe. 78. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, félkomfortos lakást 
a lakásbérleti szerződésben meghatározott határnapig a jelenlegi állapotában átadja a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

388/ 2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 11/C 2/2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 
Budapest, Szállás u. 11/ C 2/ 2. szám alatti egy szoba, 34 m2 alapterületű, komfortos lakást 
Spánitz Anna Mária számára határozott időre, 2018. november 30. napjáig rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 
Budapest, Hős u. 15/B 3/ 59. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfort nélküli 
lakást a lakásbérleti szerződésben meghatározott határnapig a jelenlegi állapotában átadja 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

389/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4 . 1/33. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Tárna u. 4. 1/33. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást 
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Kecskés Krisztina számára határozott időre, 2018. november 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 meghatározott határnapig a jelenlegi állapotában átadja a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő : 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

390/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 21. épület fszt. 3. szám alatti lakás 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Hungária krt. 1-3. 21 . épület fszt. 3. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, 

komfortos lakást a jelenlegi állapotában Pánzer Károly és Détár Andrea Rita számára 
határozott időre, 2019. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

391/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 27. épület fszt. 2. szám alatti lakás 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Hungária krt. 1-3. 27. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, 

komfortos lakást a jelenlegi állapotában Papp Sándor számára határozott időre, 2020. 
november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

392/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 9. 3/502. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Csilla u. 9. 3/502. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 alapterületű, félkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Szalay Attiláné született Németh Erika és Szalay Attila számára 
határozott időre, 2018. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

393/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 11. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 
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Budapest, Vaspálya u. 11. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Máté Balázs számára határozott időre, 2020. november 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

394/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 5. 5/31. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 
Budapest, Gyakorló u. 5. 5/31. szám alatti egy+kettő fél szoba, 58 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Máté Annabella számára határozott időre, 
2020. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

395/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt.18. alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti egy szoba, 41 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Pintérné Gulyás Bernadett és Pintér Imre Csaba számára 
határozott időre, 2019. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

396/2017. (Xl. 21.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C fe. 8. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Pusuma 
Mátyásnak az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C fe. 8. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, 

komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

397 /2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló köz 3. 1/6. szám alatti lakás bérbeadása iránti 
kérelemről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Hegedűs Gábor 
Gyulának az 1106 Budapest, Gyakorló köz 3. 1/6. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 

alapterületű, összkomfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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398/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 
Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 2. szám alatti egy szoba, 48 m2 alapterületű, félkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Szarka Jánosné született Módos Mária számára határozott 
időre, 2020. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

399/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 14. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 
Budapest, Maláta u. 14. fszt. 14. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Kovács László József számára határozott időre, 2020. november 30. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

400/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 34. 3/11. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Kőér u. 34. 3/ 11. szám alatti egy szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Matúz Zsuzsanna Beáta számára határozott időre, 2020. november 30. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

401/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Petrőczy u. 38/ A fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 
Budapest, Petrőczy u. 38/ A fszt. 3. szám alatti kettő+fél szoba, 65 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Juhos Istvánné született Gulyás Renáta számára határozott 
időre, 2020. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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402 /2017. (Xl. 21.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 20. 6/27. szám alatti lakás bérbeadásáról 1 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 
Budapest, Gőzmozdony u. 20. 6/27. szám alatti kettő szoba, 50 mz alapterületű, 

összkomfortos lakást Szabó Miklós János és Boros Mária 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, két évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

403/ 2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Kőér u. 48. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Szabó Ferencné született Farkas Piroska és Ligetvári Antal számára 
határozott időre, 2018. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

404/2017. (XI. 21.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kápolna u. 23. 6/25. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 
Budapest, Kápolna u. 23. 6/ 25. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Fischkál Ferenc Gábor számára határozott időre, 2018. 
november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 527. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

405/2017. (XI. 21.) HB határozat 
Tiszai Károly és Ferenczy Anna bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 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 
Tiszai Károly bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Ferenczy 
Anna számára az 1105 Budapest, Előd u. 18. fszt. 58 alatti egy szoba, 47 m2 alapterületű 

komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2020. november 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

406/2017. (Xl. 21.) HB határozat 
Balatoni Lászlóné és Balatoni László bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 

(7 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 
Balatoni Lászlóné született Ágoston Veronika bérlőnek a lakáson határozatlan időre fennálló 
lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Balatoni László számára az 1107 Budapest, Fokos u. 1. 
fszt. 3. szám alatti egy szoba, 42 m2 alapterületű komfortos lakást bérlőtársként határozatlan 
időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

407 /2017. (XI. 21.) HB határozat 
Merz-Pótor Barbara és Dóczi Dominika Barbara bérlőtársi jogviszony létesítése 
iránti kérelméről 
(7 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 
Merz-Pótor Barbara bérlőnek a lakáson határozott időre, 2018. június 30-ig fennálló 
lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Dóczi Dominika Barbara számára az 1102 Budapest, 
Hölgy u. 26. fszt. 3. szám alatti kettő szoba, 42 m2 alapterületű komfortos lakást bérlőtársként 
2018. június 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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408/2017. (XI. 21.) HB határozat 
Deák Ferenc és Deák Ferenc bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 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 
Deák Ferenc bérlőnek a lakáson határozott időre, 2019. november 30-ig fennálló lakásbérleti 
jogviszonyára tekintettel Deák Ferenc számára az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 13. szám 
alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű komfortos lakást bérlőtársként 2019. november 30-ig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 528. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

409/2017. (XI. 21.) HB határozat 
Molnár Melinda Erzsébet önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Molnár Melinda 
Erzsébetnek az 1106 Budapest, Bojtocska u. 1-3. fszt. 3. szám alatti önkormányzati lakáson 
fennálló lakbértartozására 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő : 2017. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 17-18. napirendi pontokat. 

17. napirendi pont: 
A Kőbánya Sportolója 2017. elismerő cím adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a „Kőbánya 
Sportolója 2017. elismerő cím adományozásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 
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18. 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. 

K. m. f. 

-+..a ~ 
Dr. Fejér Tibor 

bizottsági elnök bizottsági tag 

Törvényességi szem ontból ellenjegyzem: 

Dr.2 n 
J gyzo 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések {elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

,/ ülésről készült hangfelvétel {elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

./ 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 FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2017. november 21. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Bányai Tibor Péter 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Mácsik András 

Varga István 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Tanácskozási joggal: 

, Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

· Weeber Tibor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLT AT ÁSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

2017. november 21. 9 .00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 
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