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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. december 12-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: 
külföldön való tartózkodás 
munkahelyi elfoglaltság 
betegség 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Egervári Éva 
Pfeifer Istvánné 
Nagy István 
Mihály Blanka 

Nagy Ágota 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Nagy György 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
képviseletében 
a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője 

jegyzői titkárságvezető 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály részéről 
a Kocsis Sándor Sportközpont részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

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 wwwkobanya.hu 



A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [413/2017. (XII.12.)]: 

1. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása 
(613. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának elszámolása (584. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Baptista Szeretetszolgálattámogatása (611. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Törekvés Sportegyesület támogatása (627. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2009-
ben elfogadott „Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" c1mu 
dokumentumban rögzített önkormányzati drogstratégiája felülvizsgálata és komplex 
kerületi önkormányzati és szakmai drogellenes stratégiává alakítása (626. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Somlyódy Csaba önkormányzati képviselő 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 
munkaterve (620. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 2018. évi munkaterve (621. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor önkormányzati képviselő, 

bizottsági elnök 

8. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2017. évi támogatásának elszámolása (610. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában 
gondozott személyek térítési díjának méltányosságból történő csökkentése (608. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (589. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. Ápolási támogatás iránti pályázat elbírálása (597. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (588. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem (585. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

14. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (586. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2 



15. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (601. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Egyes intézményvezetői illetmények rendezése (599. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester 

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

17. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (598. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

Varga István megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

1. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 

megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: A jegyárak minimális változtatása a költségvetési szerv működését 

kiegyensúlyozottabbá teszi úgy, hogy az árak továbbra is alatta maradnak a környező 
kerületek jegyárainak. A jegyek árának emelését a piaci viszonyok indokolják. Kéri, akinek 
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga István: Az előterjesztésben úgy látja, hogy a családi belépő 2 felnőtt és 1 gyermek 
részére váltható. Érdeklődik, hogy abban az esetben, ha egy családban 2 vagy több gyermek 
is van, hogyan tudnak belépőjegyet váltani? 

Nagy György: Tájékoztatásul elmondja, hogy minden további kiskorú személyre 
gyermekbelépőjegy váltható. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 613. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Kocsis Sándor Sportközpont 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról" szóló 613. számú előterjesztést 
támogatja [414/2017. (XII. 12.)]. 

2. napirendi pont: 
A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat 10 OOO OOO Ft összeget biztosított a Művészetek Völgye Nonprofit 
Kft. részére támogatási szerződés keretében. Az Önkormányzat a támogatási szerződésben 
rögzítette a támogatás célját, felhasználhatóságát, az elszámolásra vonatkozó 
kötelezettségeket, az elszámolás módját és idejét. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 
részletesen, pontosan, a támogatási szerződésben rögzített módon számolt el a támogatási 
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összeggel. A Művészetek Völgye Fesztivál idén Kapolcson a Gástyaárokban a Kőbánya 
udvara zenei programhelyszínnel gazdagodott a támogatás eredményeképpen. Kéri, akinek 
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy a beszámoló elkészítésének milyen feltételei voltak, mivel 
összesen 2-3 mondatot olvasott Kőbányáról benne. 

Elnök: Jelzi, hogy ez egy általános támogatás volt annak érdekében, hogy Kőbánya 
megjelenhessen a Fesztiválon. 

Radványi Gábor: Valóban inkább egy gazdasági, pénzügyi beszámolóról van szó. Elmondja, 
hogy a következő fesztiválon mindenképpen a főutcában szeretnének Kőbánya udvarának 
helyet találni. 

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

415/2017. (XII. 12.) HB határozat 
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
( 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

3. napirendi pont: 
A Baptista Szeretetszolgálat támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Baptista Szeretetszolgálat részt kíván venni a Belügyminisztérium által 
közfoglalkoztatotti mintaprogramok támogatására kiírt pályázaton, amelynek keretében 
családok átmeneti otthona szociális szolgáltató intézményt szeretnének kialakítani és 
működtetni a kerületben. A Szeretetszolgálat a pályázatában foglalt célok megvalósításához 
2016 novemberében kérte az Önkormányzat támogatását. Az Önkormányzat kifejezte azon 
szándékát, hogy a Belügyminisztérium által a közfoglalkoztatotti mintaprogramok 
támogatására kiírt pályázaton való sikeres részvétel esetén, a pályázati támogatási 
szerződés megkötését követően a Szeretetszolgálat részére 20 évre térítésmentesen 
használatba adja családok átmeneti otthona megvalósítása céljából a Román utcai ingatlant. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga István: A Belügyminisztériumtól biztosított 18 millió forintot elég szerénynek 
gondolja a kőbányai támogatáshoz képest. 

Weeber Tibor: Ez csak előkészítés fázisára szól, a megvalósításhoz további állami 
támogatás várható. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
611. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Baptista Szeretetszolgálat 
támogatásáról" szóló 611. számú előterjesztésttámogatja [416/2017. (XII. 12.)]. 

4. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Törekvés Sportegyesület az Önkormányzat által kiemelten támogatott 
sportegyesület. Az Önkormányzat támogatási szerződés útján a 2017. évi működési 
költségeikhez 16 millió Ft támogatást nyújtott. Sárvári György, a Törekvés Sportegyesület 
elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz további 3 millió Ft összegű támogatás iránt 
a vívó és kerekesszékes-vívó szakosztály működéséhez, az edzők bérköltségeinek és a 
járulékok kifizetésére. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 627. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Törekvés Sportegyesület 
támogatásáról" szóló 627. számú előterjesztést támogatja [417 /2017. (XII. 12.)]. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2009-

ben elfogadott „Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" című 
dokumentumban rögzített önkormányzati drogstratégiája felülvizsgálata és komplex 

kerületi önkormányzati és szakmai drogellenes stratégiává alakítása 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba önkormányzati képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 626. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság S igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2009-ben elfogadott 
„Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" című dokumentumban rögzített 
önkormányzati drogstratégiája felülvizsgálatáról és komplex kerületi önkormányzati és 
szakmai drogellenes stratégiává alakításáról" szóló 626. számú előterjesztést támogatja 
[418/2017. (XII. 12.)]. 

6. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

évi munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 620. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testületének 2018. évi munkatervéről" szóló 620. 
számú előterjesztésttámogatja [419/2017. (XIl.12 .)]. 
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7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Humánszolgáltatási Bizottsága 2018. évi munkaterve 
Előterjesztő: dr. Mátrai Gábor önkormányzati képviselő, bizottsági elnök 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 621. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

420 /2017. (XII. 12.) HB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 2018. évi munkatervéről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a 2018. évi munkatervét. 
2. Ez a határozat 2018. január l-jén lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti. 

(A határozat 1. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

8. napirendi pont: 
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat 2 500 OOO Ft összeget biztosított a Kelet-Pesti Tankerületi 
Központ részére támogatási szerződés keretében. A biztosított összeget a Tankerület 
kizárólag a székhelyén, a Keresztúri út 7-9. szám alatti ingatlanrész nyílászáró cseréjének 
finanszírozására használhatta fel. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 610. számú előterjesztés elfogadásáról. 

421/2017. (XII. 12.) HB határozat 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központ székhelyén a Keresztúri 
út 7-9. szám alatti ingatlanrész nyílászáró cseréjéhez nyújtott támogatás elszámolásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

9. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában 

gondozott személyek térítési díjának méltányosságból történő csökkentése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) 
önkormányzati rendelet alapján a Bizottság méltányosságot gyakorolhat a gyermekek 
átmeneti otthona térítési díjának tekintetében. Az Intézményvezető Princz Andrea és 
Richter Mercédesz Dorina ellátása ügyében javasolja a fizetendő személyi térítési díj 
méltányosságból való csökkentését 80%-kal. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga István: Az előterjesztésből kiderül, hogy Princz Andrea bátyja nem dolgozik, és a 
lakás rezsiköltségéhez sem járul hozzá. A lakás fenntartási költsége kb. 60-70 OOO Ft 
havonta. Érdeklődik, hogy a lakást hogyan fogja tudni fenntartani a bátyja? 

Mihályi Blanka: Tájékoztatásul elmondja, hogy a lakás fenntartási költségeit Princz Andrea 
fogja fizetni, de törekednek arra, hogy bírósági úton kilakoltassák Princz Andrea bátyját. 

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

422/2017. (XII. 12.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában 
gondozott személyek térítési díjának méltányosságból történő csökkentéséről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság Princz Andrea (szül: Budapest, 1975. szeptember 1. an.: 
Gecse Ida) és Richter Mercédesz Dorina (szül: Budapest, 2006. január 1. an.: Princz Andrea) 
ellátása után a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti 
Otthonában fizetendő havi 25 916 Ft/fő személyi térítési díjat - az ellátás teljes 
időtartamára - méltányosságból 80%-kal csökkenti. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

10. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Lakatos Béla: Javasolja, hogy a határozattervezet 14. és 33. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 
„14. A Bizottság Jacsó Veronika részére multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának [70%] 50%-a, legfeljebb [106 600 Ft] 74 OOO Ft. 
33. A Humánszolgáltatási Bizottság Vukovári Helga Adrienn részére a megvásárolt 
szemüveghez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának [90%] 50%-a, 
[68 400 Ft] 38 OOO Ft." 
Indokolás: Semmi nem indokolja a szemüveglencsék magas árát. 

(589/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 589 /1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
589. számú előterjesztés elfogadásáról az 589 /1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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423/2017. (XII. 12.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Bali Zsuzsanna részére a gondnoka által megvásárolt 
lúdtalpbetéthez támogatást biztosít, amely a lúdtalpbetét vételárának 90%-a, 6290 Ft. 
2. A Bizottság Baross Imre Józsefné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 9000 Ft. 
3. A Bizottság megállapítja, hogy a Bencze Györgyné által benyújtott kérelem nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező 60 napnál régebbi ÁF Á-s számlát nyújtott be 
a megvásárolt egészségügyi szolgáltatásról, ezért a pályázata érvénytelen. 
4. A Bizottság megállapítja, hogy a Bertalan Istvánné által benyújtott kérelem nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező 60 napnál régebbi nyugtát nyújtott be a 
megvásárolt gyógyászati segédeszközről, ezért a pályázata érvénytelen. 
5. A Bizottság Bognár Ferencné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 70%-a, 66 145 Ft. 
6. A Bizottság Brünner Béla Zoltán részére szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 24 570 Ft. 
7. A Bizottság Csáki Róza részére a megvásárolt halló készülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, 84 300 Ft. 
8. A Bizottság megállapítja, hogy Fekete Tamás családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem 3837 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a 
pályázata érvénytelen. 
9. A Bizottság Gál Józsefné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, 121 905 Ft. 
10. A Bizottság Gereczéné Tóth Edit részére a megvásárolt két pár kompressziós 
térdzoknihoz támogatást biztosít, amely a két pár kompressziós térdzokni vételárának 
70%-a, 11 765 Ft. 
11. A Bizottság Gyarmati Istvánné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 63 285 Ft. 
12. A Bizottság Holló László Dániel részére a szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 38 500 Ft. 
13. A Bizottság Horváth Elemér részére olvasó és távollátó szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék árának 90%-a, legfeljebb 16 200 Ft 
14. A Bizottság Jacsó Veronika részére multifokális szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 50%-a, legfeljebb 74 OOO Ft. 
15. A Bizottság megállapítja, hogy Kancsár Erika családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem 3837 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a 
pályázata érvénytelen. 
16. A Bizottság Kökény Péterné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely a fogpótlás árának 90%-a, legfeljebb 65 745 Ft. 
17. A Bizottság Kun Lajosné részére multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 54 900 Ft. 
18. A Bizottság Lichner Tiborné részére bifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 15 400 Ft. 
19. A Bizottság Lugosi Mihályné részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást 
biztosít, amely az ortopéd cipő vételárának 70%-a, 8050 Ft. 
20. A Bizottság Meszlényi Gábor részére hallókészülék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 141 355 Ft. 
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21. A Bizottság Mezei Jánosné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 14 545 Ft. 
22. A Bizottság Molnár Gyula Miklós részére szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 7090 Ft. 
23. A Bizottság Ódor Lászlóné részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő árának 70%-a, legfeljebb 12 445 Ft. 
24. A Bizottság Orosz József részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely 
a fogpótlás vételárának 70%-a, 30 920 Ft. 
25. A Bizottság Pauer Mónika részére a gyermeke, Kecskés Alexandra szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
29 950 Ft. 
26. A Bizottság Perina Péter Jánosné részére távollátó és olvasószemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék árának 90%-a, legfeljebb 
37 800 Ft. 
27. A Bizottság Sinka Ágnes Mária részére a gyermeke, Nagy Ajtony megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 
17 245 Ft. 
28. A Bizottság Szacski Zoltán Józsefné részére multifokális szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 77 400 Ft. 
29. A Bizottság Szatmáriné Hegedűs Mária Katalin részére a családbafogadott gyermek, 
Török Mátyás részére féléves pelenkamennyiség megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a féléves pelenkamennyiség árának 90%-a, legfeljebb 53 975 Ft, melyet az 
Önkormányzat átutalással fizet meg a szaküzlet részére. 
30. A Bizottság Varga Pál részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő vételárának 70%-a, 14 225 Ft. 
31. A Bizottság megállapítja, hogy a Várkonyi Zsuzsanna által benyújtott kérelem nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, mert a kérelmező 60 napnál régebbi ÁF Á-s számlát 
nyújtott be a megvásárolt gyógyászati segédeszközről , ezért a pályázata érvénytelen. 
32. A Bizottság Vidák Renáta Katalin részére a gyermeke, Goman Jázmin szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
7200 Ft. 
33. A Bizottság Vukovári Helga Adrienn részére a megvásárolt szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 50%-a, 38 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Érdeklődik, hogy Varga Mária Valéria esetében miért csak 8000 Ft az 
ápolási támogatás mértéke? 
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Elnök: Az ápolási támogatás összege 71 250 Ft egy főre jutó havi nettó jövedelem esetén 
havonta 10 OOO Ft, míg e fölött csak 8000 Ft. Varga Mária Valéria esetében az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem 71 740 Ft. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését az 597. számú előterjesztés elfogadásáról. 

424/2017. (XII. 12.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Bali Zsuzsanna családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem 7315 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, 
ezért a pályázata érvénytelen. 
2. A Bizottság Hegedűs Valéria részére ápolási támogatást állapít meg 2018. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Horváth László részére ápolási támogatást állapít meg 2018. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Sárközi Vince részére ápolási támogatást állapít meg 2018. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Siket László részére ápolási támogatást állapít meg 2018. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Tóth Pálné részére ápolási támogatást állapít meg 2018. január l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
7. A Bizottság Varga Mária Valéria részére ápolási támogatást állapít meg 2018. január l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

12. 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? Érdeklődik, hogy hogyan lehet az, hogy Burján 
Bertalan jogcím nélküli lakáshasználó, mégis a közüzemi számlák az ö nevére szólnak? 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Weeber Tibor: A közüzemi szolgáltatók önállóan működnek, ezért előfordulhatott, hogy a 
lakás használati jogosultságát nem kérték igazolni. 

Elnök: Érdeklődik, hogy Medák Veronika bérlőtársként lakott-e a Kőér utca 54/A fszt. 2. 
szám alatt? 

Weeber Tibor: Medák Veronika a Kőér utca 54/ A fszt. 5. szám alatti lakás bérlője, de az 
Önkormányzat tudomására jutott, hogy a fszt. 2. szám alatti lakás albérletbe adásában 
szerepet játszott. 

Varga István: Többször is meglátogatta Medák Veronikát. Tudomása szerint több 
alkalommal érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy a bérlő életvitele és rendszeres 
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hangoskodása zavarja az ott lakók nyugalmát. Érdeklődik, hogy Tóka Józsefné lakásával mi 
történik? Medák Veronika továbbra is megkapja-e a lakást? 

Elnök: Tóka Józsefné lakásbérleti szerződését a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. 
augusztus 31. napjával felmondta. A Bizottság jelenleg a Kőér utca 54 / A fszt. 5. szám alatti 
lakás bérbeadásáról fog döntést hozni. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az 588. számú előterjesztés elfogadásáról. 

425/2017. (XII. 12.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 2/9. 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, Gyömrői u. 88/ A 2/9. szám alatti kettő szoba, 7 4 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Balatoni Lászlóné született Kuklis Judit számára határozott 
időre, 2018. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

426/2017. (XII. 12.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt 1-3. 56. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 
iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Burján 
Bertalannak az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 56. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 
40 m2 alapterületű, komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

427 /2017. (XII. 12.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 53/A 3/200. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 
Budapest, Bihari u. 8/C 3/65. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Tóth Sándorné született Zámbó Erzsébet számára határozott időre, az 
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 53/ A 3/200. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra 
alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb 2018. június 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1101 Budapest, Salgótarjáni 
u. 53/A 3/200. szám alatti egy+fél szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást határozott 
időre, egy év időtartamra bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1107 
Budapest, Bihari u. 8/C 3/65. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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428/2017. (XII. 12.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/69. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. 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/A 2/131. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, félkomfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Stéger Gézáné született Baranyi Éva számára határozott időre, az 
1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/69. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá 
tételének időpontjáig, legfeljebb 2018. március 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 
2/69. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy év 
időtartamra bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 
15/A 2/131. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

429 /2017. (XII. 12.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 16/B 1/14. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. 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. 15/8 fszt. 10. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Danyi József számára határozott időre, az 1107 Budapest, Szállás u. 
16 /8 1/14. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időpontjáig, 
legfeljebb 2018. június 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1107 Budapest, Szállás u. 
16/8 1/14. szám alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy 
év időtartamra bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős 
u. 15/8 fszt. 10. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

430/2017. (XIl.12.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Mádi u. 15/B 2/20. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 
Budapest, Bihari u. 8/C 2/35. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Bányász Endre Gáborné született Bakó Zsófia Veronika számára 
határozott időre, az 1105 Budapest, Mádi u. 15/8 2/20. szám alatti lakás rendeltetésszerű 
használatra alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb 2018. június 30-ig szociális alapon 
bérbe adja. 
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1105 Budapest, Mádi u. 
15/8 2/20. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy 
év időtartamra bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1107 Budapest, 
Bihari u. 8/C 2/35. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadja. 
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Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

431/2017. (XII.12.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 11. fszt. 1. 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. 11. fszt. 1. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Hajdu Mária számára határozott időre, 2019. december 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

432/2017. (XII. 12.) HB határozat 

2018. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1104 Budapest, Harmat u. 156. 9/37. 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 1104 
Budapest, Harmat u. 156. 9 /37. szám alatti egy+fél szoba, 35 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Vass Ildikó számára határozott időre, 2019. december 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

433/2017. (XII. 12.) HB határozat 

2018. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 23. fszt. 1. 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 Farkas Jánosné 
született Benedek Erzsébetnek az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 23. fszt. 1. szám alatti 
kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

434/2017. (XII.12.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 42. fszt. 4-5. 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. 42. fszt. 4-5. szám alatti kettő+fél szoba, 60 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Grenczel Mátyás Mihály és Grenczelné Tot Annamária számára 
határozott időre, 2018. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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435/2017. (XII.12.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Harmat u. 10-12. 1. lh. 1/4. 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 1102 
Budapest, Harmat u. 10-12. 1. lh. 1/4. szám alatti három+fél szoba, 123 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Kőrösi Zoltán Károlyné született Barbalics 
Zsuzsanna számára határozott időre, 2018. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

436/2017. (XII.12.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 1/98. 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 Baranyi Béláné 
született Villás Teréz Gizellának és Baranyi Bélának az 1101 Budapest, Hős u. 15/ A 1/98. 
szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakás bérbeadása iránti kérelmét 
elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

437 /2017. (XII. 12.) HB határozat 

2018. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1103 Budapest, Kőér u. 54/ A fszt. 5. 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 Medák 
Veronikának az 1103 Budapest, Kőér u. 54/A fszt. 5. szám alatti egy szoba, 33 m2 

alapterületű, komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

438/2017. (XII. 12.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 26. 1/6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 
Budapest, Hölgy u. 22. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Kállai Tiborné született Fazekas Erika számára határozott időre, az 
1102 Budapest, Liget u. 26. 1/6. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá 
tételének időpontjáig, legfeljebb 2018. június 30-ig szociális alapon bérbe adja. 
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1102 Budapest, Liget u. 26. 
1/6. szám alatti kettő szoba, 56 m2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy év 
időtartamra bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Hölgy 
u. 22. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadja. 
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Határidő : 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó 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 585. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

439/2017. (XIl.12.) HB határozat 
Szenderffy Olga és Schulz Krisztián 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 Szenderffy Olga bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel 
Schulz Krisztián számára az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 33. épület fszt. 1. szám alatti 
egy és fél szoba, 46 m2 alapterületű komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

lakásbérleti jogviszony létesítése 
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 586. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

440/ 2017. (XII. 12.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u.19. 7 /35. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 1102 
Budapest, Állomás u. 19. 7 / 35. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Murzsa Tímea Anna számára helyreállítási kötelezettséggel a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónap határozott időre, illetve ha a helyreállítási 
kötelezettségének eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott 
időre, három évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1103 Budapest, 
Ihász u. 5. fszt. 11. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást tisztán, 
kifestve a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. Az 1. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1103 Budapest, 
Ihász u. 5. fszt. 11. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó 
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
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Határidő: 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
Önkormányzat lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

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 601. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

441/2017. (XII.12.) HB határozat 
Németh Kálmán és Balog Tamás lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján hozzájárul Németh Kálmán Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Füzér u. 19. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 32 m2 

alapterületű, komfort nélküli lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és a 
Balog Tamás tulajdonában álló, Pánd belterület 381 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a 2214 Pánd, Bartók Béla u. 6. szám alatt található „kivett lakóház, udvar" 
megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Füzér u. 19. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfort nélküli 
lakást a jelenlegi állapotában Balog Tamás számára határozatlan időre szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

442/2017. (XII. 12.) HB határozat 

2018. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Tóth-Glaser Andra, Barkóczi Judit, illetve Torma Rudolfné és Sánta Claudia Mónika 
lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján hozzájárul Tóth-Glaser Andrea Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat tulajdonában álló, 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 1. 9 /38. szám alatti 
három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomforos lakásra vonatkozó határozott idejű, 2021. 
július 31-ig tartó bérleti jogának, Barkóczi Judit Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Állomás u. 1. 9/44. szám alatti egy+fél 
szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti 
jogának és a Torma Rudolfné született Boros Valéria és Sánta Claudia Mónika tulajdonában 
1h - 1h arányban álló, Királd belterület 46 7 / A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a 3657 Királd, Béke telep 2. 1/3. szám alatt található társasházi ingatlan 
tulajdonjogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1108 
Budapest, Gőzmozdony u. 1. 9 /38. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, 
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összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Barkóczi Judit számára határozott időre, 2021. 
július 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Állomás u. 1. 9/44. szám alatti egy+fél szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást a jelenlegi állapotában Torma Rudolfné született Boros Valéria és Sánta Claudia 
Mónika számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2018. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

443/2017. (XII.12.) HB határozat 
Samu László Gyula és Sabján Brigitta lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a 
alapján hozzájárul Samu László Gyula Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Korponai u. 11. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 50 m2 

alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozott idejű, 2021. december 31-ig tartó 
bérleti jogának és Sabján Brigitta Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 27 m2 

alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozott idejű, 2020. február 28-ig tartó 
bérleti jogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Samu László Gyula számára határozott időre, 
2020. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 
Budapest, Korponai u. 11. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Sabján Brigitta számára határozott időre, 2021. december 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. napirendi pont: 
Egyes intézményvezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 599. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az „Egyes intézményvezetői 
illetmények rendezéséről" szóló 599. számú előterjesztést támogatja [444/2017. 
(XII. 12.)]. 
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Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 17. napirendi pontot. 

17. 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: Megköszöni a Bizottság tagjainak és a Bizottság munkáját segítőknek az egész éves 
munkáját. Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. 
Megköszöni a megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.45 órakor bezárja. 

@;~ 
Dr. Mátrai Gábor 
bizottsági elnök 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Dr. Fejér Tibor 
bizottsági tag 
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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 

HUMÁNSZOLGÁLTAT ÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2017. december 12. 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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Meghívottak: {aláírás}: 

Dr. Ács Viktória 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLT AT ÁSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

2017. december 12. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 
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