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Budapest Fővá ros X kerület Kőbányai Onkormányzat 
Képviselő-testü lete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁL TAT ÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2018. február 20-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 1. em. 
115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Belkó Judit 
Kollátosz Jorgosz 
Toldi Tímea 
Némethné Lehoczki Klára 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Kárpáti Beatr ix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Jógáné Szabados Henrietta 

Tóth Jánosné 
Mohácsi Csaba 
Bereczki Csilla 
Medák Veronika 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

jegyzői titkárságvezető 

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Magyar Vöröskereszt részéről 
a Magyar Vöröskereszt részéről 
az Emberbarát Alapítvány részéről 
kerületi lakos (1 / 2018. számú felszólalási jegy) 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként tárgyalja a „Beszámoló a Magyar Vöröskereszt 
Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének 2017. évi teljesítéséről" szóló 56. számú 
előterjesztést. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként tárgyalja a 
„Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének 2017. évi 
teljesítéséről" szóló 56. számú előterjesztést [25/2018. (II. 20.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról a sorrendmódosítás figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [26/ 2018. (II. 20.)]: 

1. Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének 2017. 
évi teljesítéséről (56. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása (90. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyása (82. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Beszámoló az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződésének a 2017. évi teljesítéséről (54. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A kőbányai sportegyesületek 2018. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázat kiírása (89. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásának elszámolása (87. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kőbányai Sportegyesületek 2017. évi sportcélú pályázati támogatásának elszámolása (88. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2017. évi támogatásának elszámolása (59. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2017. évi támogatásának elszámolása (58. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A Kőbánya Sport Club 2017. évi támogatásának elszámolása (67. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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11. A Kőbányai Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolása (69. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Törekvés Sportegyesület 2017. évi támogatásának elszámolása (61. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Kőbányáért Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolása (86. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2017. évi támogatásának 
elszámolása (63. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban működő 
diáksport-egyesületek és sportkörök részére nyújtott eredményességi támogatás elszámolása 
(64. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére a 2017. évben nyújtott támogatás elszámolása (60. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. A White Sharks Hockey Club 2017. évi támogatásának elszámolása (70. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolása (66. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület és a 
Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi támogatásának elszámolása 
(65. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi támogatásának elszámolása (68. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolása (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. A kőbányai nyugdíjasok 2018. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírása (78. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. A Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolása (SS. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

24. Az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívás (45. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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25. Az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívás (44. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

26. Tájékoztató a Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról (96. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

27. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2017. II. féléves alakulásáról (57. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

28. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (46. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

29. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (48. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

30. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (84. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (83. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

32. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem (42. 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: 

33. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása ( 43. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének 

2017. évi teljesítéséről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület ellátási szerződést kötött hajléktalanok nappali ellátása, utcai szociális 
munka és étkeztetés szolgáltatás biztosítására a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 

Szervezettel (a továbbiakban: Vöröskereszt). A szerződés alapján a Vöröskereszt Bihari úti 
telephelyén a Kőbánya területén élő hajléktalanok számára helyben fogyasztással napi egyszeri 
egy tál ételt, valamint lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi 
tisztálkodásra. Az Önkormányzat az ellátási feladathoz 4 millió forint hozzájárulást fizet évente a 
Vöröskereszt részére. A nappali melegedőben naponta 88-120 hajléktalan részére biztosították a 
nappali tartózkodási lehetőséget, a krízisidőszakban 19 fő részére nyújtottak éjszakai szállást. A 
nappali melegedőben 2966 regisztrált klienst tartanak nyilván, ebből 762 fő veszi időszakosan 
igénybe a szolgáltatásokat. A Vöröskereszt naponta 250 adag meleg ételt osztott ki a nép konyháján 
a hajléktalanok és a szegény családok között. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
kérésére további 30 családnak biztosítanak meleg ételt, illetve a KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. kérésére 70 adag reggelit biztosítanak hétköznapokon a rászorultak számára. 
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Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

27 /2018. (II. 20.) HB határozat 
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének a 2017. évi 
teljesítéséről szóló beszámolóról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel (1051 
Budapest, Arany János u. 31.) kötött ellátási szerződés 2017. évi teljesítéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 

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

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, 
tanulmányi eredményét megtartó vagy javító tanulók körében. A kiírásra összesen 67 pályázat 
érkezett, a pályázók közül 38 általános iskolai, 29 középiskolai tanuló. Az éves szinten tervezett 
keretösszegből az első félévben 1 900 OOO Ft kerül felhasználásra. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Egy korábbi ülésen már jelezte, hogy szeretné, ha a pályázók körét kiegészítenék a 
szakmunkásképzőbe járó tanulókkal. 

Elnök: Véleménye szerint a középiskola kategória tartalmazza ezt a fogalmat is. 

Lakatos Béla: Az OKJ tanfolyamra járó tanulókra gondol, ők nem tartoznak bele a középiskola 
kategóriájába. 

Radványi Gábor: Emlékszik Lakatos Béla korábbi javaslatára, akkor jelezte is Polgármester úr 
felé, de azóta sajnos érdemi döntés nem született. Utána kell nézniük, hogy milyen pályázati 
lehetőségek vannak. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 90. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbánya számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról" szóló 90. számú előterjesztést támogatja 
[28/2018. (II. 20.)]. 

3. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

s 



A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Némethné Lehoczki Klára: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2017. évi adat nem állt 
rendelkezésükre, ezért a táblázatok hiányosak. Beszámol arról, hogy teljes átdolgozásra került az 
anyag, ezért mellékletét képezi az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata is, amelyet a 
jövőben a költözésük kapcsán módosítani szükséges. Jelzi, hogy ebben az évben számos egyéb 
jogszabályi kötelezettség vár rájuk 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartójának kell jóváhagyni az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját. 

Almádi Krisztina: Érdeklődik, hogy van-e előrelépés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kapcsán, valamint gondolkoznak-e támogató szolgáltatásban? 

Némethné Lehoczki Klára: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült a szakmai 
programból, mivel nem tudtak megállapodni a céggel. Támogató szolgáltatásban még nem 
gondolkoztak. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 82. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

29/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programját 
az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

4. napirendi pont: 
Beszámoló az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződésének a 2017. évi teljesítéséről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület ellátási szerződést kötött a szenvedélybetegek átmeneti ellátása 
szolgáltatás biztosítására az Emberbarát Alapítvánnyal. A szerződés alapján az Önkormányzat 
térítésmentes helyiséghasználatot biztosít az Alapítvány számára. A bentlakásos 
intézményrendszer szolgáltatásait 6 kőbányai lakóhellyel és 6 X. kerületi tartózkodási hellyel 
rendelkező szenvedélybeteg vette igénybe. A gondozási napok összesítése szerint a fenti 
személyek a 2017. évben összesen 2526 nap ellátásban részesültek. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 54. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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30/2018. (II. 20.) HB határozat 
az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződésének a 2017. évi teljesítéséről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9.) 
szenvedélybetegek átmeneti ellátására vonatkozó ellátási szerződése 2017. évi teljesítéséről szóló 
beszámolóját elfogadja. 

5. napirendi pont: 
A kőbányai sportegyesületek 2018. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázat kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat évek óta pályázat útján támogatja a Kőbányán működő 
sportegyesületek tevékenységét. A Képviselő-testület 2018-ban 2 millió Ft összegben ír ki 
pályázatot a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezeteinek 
sportcélú támogatására. A pályázaton azok a szervezetek vehetnek részt, akik utánpótlás
neveléssel foglalkoznak, vagy utánpótlás-neveléssel nem foglalkozó egyesület esetén legalább 15 
kőbányai lakos tagja van, ezen tagok legalább heti 120 percben sportolnak az egyesületben, és az 
egyesület évente legalább egy kerületi szintű sportrendezvényt szervez. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 89. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai sportegyesületek 2018. 
évi sportcélú támogatásáról szóló pályázat kiírásáról" szóló 89. számú előterjesztést támogatja 
[31/2018. (II. 20.)]. 

6. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat a 2017. évben 3 OOO OOO Ft összeget biztosított a Kőbányán működő 
helyi nemzetiségi önkormányzatok kulturális, hagyományőrző, nyelvápoló programjainak 
támogatására. A helyi nemzetiségi önkormányzatok a támogatást a támogatási célnak megfelelően 
használták fel, a támogatási összeggel határidőben és szabályszerűen elszámoltak, a fel nem 
használt összegeket határidőben visszafizették az Önkormányzat számára. Köszönti a 
megjelentek között Kollátosz Jorgoszt, a Kőbányai Görög Önkormányzat elnökét. A hétvégi 
hagyományőrző farsangi ünnep jól sikerült, sokan vettek részt rajta, és színvonalas programok 
voltak. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: A Kőbányai Román Önkormányzat elszámolását nem látja az előterjesztésben, 
érdeklődik, hogy miért? 

Jógáné Szabados Henrietta: A Kőbányai Román Önkormányzat 2017-ben nem kapott 
támogatást az Önkormányzattól. 
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Radványi Gábor: Sajnos a nemzetiségekre vonatkozó törvény nagyon egyszerűen teljesíthető, 
ezért könnyen lehet nemzetiségi önkormányzatot alakítani. Nem biztos, hogy jó irányba halad ez. 
Kőbányán 11 nemzetiségi önkormányzat működik, ebből 5-6 végez tartalmas, hagyományőrző 
munkát. 

Kollátosz Jorgosz: Egyetért Alpolgármester úr véleményével. Érdeklődik Jegyző úrtól, hogy 
hogyan lehet módosítani a nemzetiségekre vonatkozó törvényt? Jól sejti-e, hogy ezt parlamenti 
szinten lehet megvalósítani? 

Dr. Szabó Krisztián: Sarkalatos törvény szabályozza a nemzetiségek jogainak alapvető 
szabályait, illetve a képviseletükre vonatkozó szabályokat. Törvényjavaslatot a köztársasági 
elnök, az Országgyűlés bizottsága, képviselő vagy a Kormány nyújthat be az Országgyűléshez. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 87. számú 
előterj esztés elfogadásáról. 

32/2018. (II. 20.) HB határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottsága 

a) a Kőbányai Bolgár Önkormányzat, 
b) a Kőbányai Görög Önkormányzat, 
e) a Kőbányai Horvát Önkormányzat, 
d) a Kőbányai Lengyel Önkormányzat, 
e) a Kőbányai Örmény Önkormányzat, 
j)a Kőbányai Roma Önkormányzat, 
g) a Kőbányai Ruszin Önkormányzat, 
h) a Kőbányai Szerb Önkormányzat, valamint 
i)a Kőbányai Ukrán Önkormányzat 

2017. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek 2017. évi sportcélú pályázati támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2017. január l-jétől 2017. december 31-éig 
terjedő időszakban szervezett sportcélú programjainak támogatására 2 OOO OOO Ft összegű 
pályázatot írt ki. A pályázatra rendelkezésre álló keretből egy pályázó legfeljebb 250 OOO Ft 
támogatást kaphatott. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 88. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

33/2018. (II. 20.) HB határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság 

a) a Barcza Gedeon Sport Club, 
b) a Big-BEM Táncsport Egyesület, 
e) a BIOFIT Sportegyesület, 
dJ a Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület, 

8 



e) a Grácia Fair Sport Egyesület, 
f] a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete, 
g) a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége - Szakbizottságok, 
h) a LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete, 
i) a Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület, 
j) a Magyarok Madara Íjász Egyesület, 
kJ a NÓVA Sport Egyesület, 
/) a SASOK Sport Egyesület, 
m) a Sportliget Sportegyesület, 
n) a STÍLUS Kőbányai Úszóiskola- és Sport Egyesület, valamint 
o) a Sutemi Harcművészeti Sportegyesület 

2017. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat a 2017. évben 17 OOO OOO Ft összegű működési támogatást nyújtott a 
Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére. Az Egyesület elnöke határidőre teljesítette a 2017. 
évben nyújtott támogatás elszámolását. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 59. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

34/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Diákok Sportegyesületének 2017. évben nyújtott 
17 OOO OOO forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: KISE) a 2017. évben 14 800 OOO Ft 
összegű támogatásban részesült, amelynek célja az alaptevékenység és a működés támogatása 
volt. A KISE elnöke a működési támogatás pénzügyi és szakmai elszámolását a szerződésben 
rögzített határidőre benyújtotta. Feladataik között prioritást élvez az utánpótlás-nevelés a 
labdarúgó sportágban. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 58. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

35/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2017. évi 14 800 OOO 
forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 
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10. napirendi pont: 
A Kőbánya Sport Club 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület 2017-ben 46 millió Ft támogatást nyújtott a Kőbánya Sport Club (a 
továbbiakban: KSC) részére. A KSC ügyvezetője határidőre benyújtotta a támogatás elszámolását. 
A támogatás felhasználása megfelel a támogatás céljának és a támogatási szerződésben 

foglaltaknak. A támogatási összeget a KSC a működésével, a versenyeztetéssel összefüggő 
bérköltségekre, megbízási díjakra, nevezési és átigazolási díjakra, bérleti díjak kifizetésére, 
valamint általános működési, ügyviteli és fenntartási költségekre fordította. Fontosnak tartja 
megemlíteni, hogy az úszószakosztály életében 2017-ben a legfontosabb esemény a 17. FINA 
Világbajnokság volt, ahol 3 fővel képviselték Magyarországot. A szakosztály legeredményesebb 
versenyzője Késely Ajna, aki hat ifjúsági Európa-bajnoki és egy világbajnoki címet szerzett. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 67. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

36/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kőbánya Sport Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbánya Sport Club 2017. évi 46 OOO OOO forint összegű 
támogatásáról szóló elszámolást elfogadja. 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kőbányai Torna Club (a továbbiakban: KTC) 2017-ben 4 OOO OOO Ft összegű 
támogatásban részesült. A KTC elnöke határidőre benyújtotta a 2017. évben nyújtott támogatás 
elszámolását. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel. Kiemeli, hogy a 
kőbányai kerékpárosok számára évek óta szezonnyitó rendezvénynek tekinthető isaszegi 
emléktúra 2017-ben több mint háromszáz résztvevővel rajtolt április 9-én a Rottenbiller parkból. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 69. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

37 /2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kőbányai Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Torna Clubnak a 2017. évi 4 millió forint támogatásról 
szóló elszámolását elfogadja. 

12. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Törekvés Sportegyesület (a továbbiakban: Törekvés SE) a Vívó- és Kerekesszékes 
Vívószakosztálya részére 2017. évben három tételben összesen 22 OOO OOO Ft összegű 
támogatásban részesült. A Törekvés SE elnöke a 16 millió Ft összegű működési támogatás 
elszámolását határidőre benyújtotta. A támogatás felhasználása megfelel a támogatás céljának és 
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a támogatási szerződésben foglaltaknak. Az Önkormányzat 3 millió Ft felhalmozási célú 
támogatást nyújtott részükre a társasági adókedvezményből Mercedes Sprinter típusú 16+ 1 
személyes kisbusz beszerzési költségének önrészéhez. A további kiegészítő működési célú 3 millió 
forint támogatást teljes mértékben edzői bérek és járulékainak fedezésére fordították. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 61. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

38/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Törekvés Sportegyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Törekvés Sportegyesület 2017. évi 22 OOO OOO forint összegű 
támogatásáról szóló elszámolást elfogadja. 

13. napirendi pont: 
A Kőbányáért Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Kőbányáért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2017-ben 1 OOO OOO Ft összegű 
támogatásban részesült. Az Egyesület elnöke határidőre benyújtotta a 2017. évben nyújtott 
támogatás elszámolását. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 86. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

39/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kőbányáért Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányáért Egyesületnek a 2017. évben nyújtott 1 OOO OOO 
forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

14. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2017. évi támogatásának 

elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 63. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

40/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2017. évi támogatásának 
elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 
részére a 2017. évben nyújtott 3 OOO OOO forint összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 
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15. napirendi pont: 
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban működő 

diáksport-egyesületek és sportkörök részére nyújtott eredményességi támogatás 
elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott 
kőbányai általános iskolákban működő diáksport-egyesületek és sportkörök eredményességi 
támogatására 2 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott. A támogatást a diáksport-egyesületek, 
illetve a sportkörök működése keretében 2017. december 31-ig beszerzett sporteszközök és 
sportszerek költségeinek fedezésére lehetett felhasználni. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 64. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

41/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban működő 
diáksport-egyesületek és sportkörök részére nyújtott eredményességi támogatás 
elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai 
általános iskolákban működő diáksport-egyesületek és sportkörök részére a 2017. évben nyújtott 
eredményességi támogatás elszámolása keretében 

a) a Bem Diáksport Egyesület, 
b) a Főnix Diáksport Egyesület, 
e) a Harmat Diáksport Egyesület, 
dJ a Kada Klein Trade Diáksport Egyesület, 
e) a Start Diáksport Egyesület, 
f) a Szent László Diáksport Egyesület, 
g) a Túri Diáksport Egyesület, 
h) az Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület, 
i) a Kelet-Pesti Tankerületi Központ - Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola, valamint 
jJ a Kelet-Pesti Tankerületi Központ - Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

elszámolását elfogadja. 

16. napirendi pont: 
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére a 2017. évben nyújtott támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 60. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

42/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére a 2017. évben nyújtott támogatás 
elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 2017. évben nyújtott 
15 420 OOO forint összegű támogatás elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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17. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Club 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) 2017-ben 4 OOO OOO Ft összegű 
támogatásban részesült. Az Egyesület elnöke határidőre benyújtotta a 2017. évben nyújtott 
támogatás elszámolását. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel. Az 
Egyesület két szakosztályban utánpótlás-neveléssel foglalkozik, ezek a jégkorong és a floorball 
sportágak. 2017-ben a közönségkorcsolyázás keretében műkorcsolya- és curlingoktatást is 
tartottak. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 70. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

43/2018. (II. 20.) HB határozat 
a White Sharks Hockey Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a White Sharks Hockey Club részére 2017. évben nyújtott 
4 OOO OOO forint támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 

18. napirendi pont: 
A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület (a továbbiakban: CIKK Egyesület) S 500 OOO Ft 
támogatásban részesült a 2017. évben. A támogatási szerződés részletesen tartalmazza az 
Önkormányzat és a CIKK Egyesület közötti együttműködést az Önkormányzat ifjúsági feladatai 
végrehajtása érdekében. A CIKK Egyesület az általa működtetett Radar Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda közreműködésével látta el ezt a feladatát. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 66. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

44/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának 
elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2017. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

Gál Judit elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

19. napirendi pont: 
A Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület és a 

Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi támogatásának 
elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 65. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

45/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület és a 
Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi támogatásának 
elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális -
Szabadidő Egyesület és a Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

20. napirendi pont: 
A Főváros Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat 2 OOO OOO Ft összeget biztosított támogatási szerződés keretében a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére azzal, hogy a támogatást kizárólag a Kőbánya 

közigazgatási területén található két könyvtár részére használhatja fel a támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 68. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

46/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Főváros Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 

21. napirendi pont: 
A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 77. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

47 /2018. (II. 20.) HB határozat 
a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2017. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 

Gál Judit megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. 
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22. napirendi pont: 
A kőbányai nyugdíjasok 2018. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat az idei évben is üdülési lehetőséget biztosít a kerület nyugdíjasai 
részére. 2018-ban az utóbbi két évhez hasonlóan az Önkormányzat balatonalmádi üdülőjében 
pihenhetnek az idősek. 2018-ban hét turnusban összesen 154 kőbányai idős ember 
kedvezményes üdültetését tudja biztosítani az Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet a működési célú 
tartalékok között 6 OOO OOO Ft összeget tartalmaz erre a feladatra. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 78. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

48/2018. (II. 20.) HB határozat 
a kőbányai nyugdíjasok 2018. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai nyugdíjasok 2018. évi üdültetésére pályázatot ír ki, 
amelynek a pályázati felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkormányzat honlapján 
és a Kőbányai Hírek című folyóiratban. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

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

23. napirendi pont: 
A Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület a Rákosmente Mentéséért Alapítvány részére 200 OOO Ft összegű 
egyszeri támogatást biztosított. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke határidőben megküldte a 
támogatási összeg tételes elszámolását, mellékelve a záradékolt számla és a pénzügyi teljesítést 
igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát. Az Alapítvány a szerződésben kapott összegnél 
400 00 forinttal többel számolt el, érdeklődik, hogy ez kifizetésre kerül-e? 

Weeber Tibor: Nem kerül kifizetésre. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 55. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

49/2018. (II. 20.) HB határozat 
a Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2017. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 
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24. napirendi pont: 
Az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében egészségügyi támogatásban részesítheti azt a 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyt, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 400%-át Uelenleg 114 OOO Ft), egyedül élő esetén a 600%-át Qelenleg 
171 OOO Ft), és jogosult a gyógyászati segédeszközre, vagy akinek az egészségi állapota 
megőrzését, javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy egészségügyi szolgáltatásra, illetve a 
meglévő gyógyászati segédeszköz javítására van szüksége. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 45. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

50/2018. (II. 20.) HB határozat 
az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívást az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően gondoskodjék az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

2 5. napirendi pont: 
Az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében, a szociális rászorultság figyelembevételével 
ápolási támogatást állapíthat meg az ápolási többletkiadásai kiegészítésére annak a Budapest 
Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben 
lakó tartósan beteg személynek, aki a 18. életévét betöltötte, aki a háziorvos vagy szakorvos 
igazolása szerint önmaga ellátásában segítségre szorul, és akinek családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem alacsonyabb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-ánál Uelenleg 
85 500 Ft), egyedül élő esetén 350%-ánál Uelenleg 99 750 Ft). A támogatás legfeljebb 12 hónap 
időtartamra állapítható meg. Az ápolási támogatás összege az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a 250%-át meg nem haladó egy főre jutó havi nettó jövedelemig (71 250 Ft) 
10 OOO Ft/hó, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át meghaladó egy főre jutó havi 
nettó jövedelem esetén (71 251 Ft-99 750 Ft között) 8 OOO Ft/hó. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 44. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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51/2018. (II. 20.) HB határozat 
az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívásról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívást a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően gondoskodjék az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívásnak a Kőbányai 

Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

26. napirendi pont: 
Tájékoztató a Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság a „Humánszolgáltatási Bizottság határozatainak végrehajtásáról" 
szóló 96. számú előterjesztést megtárgyalta. 

27. napirendi pont: 
Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2017. II. féléves alakulásáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Felszólalási jegyet nyújtott be Medák Veronika, megadja a szót a felszólalási jegyet 
benyújtó Medák Veronikának. Tájékoztatja, hogy az SZMSZ 17. § (3) bekezdése szerint három perc 
áll rendelkezésére. (Az 1/2018. felszólalási jegy a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Medák Veronika: Határozott idejű lakásbérleti szerződése volt, de soha nem fordult meg a 
fejében, hogy az Önkormányzat nem hosszabbítja meg a szerződését azért, mert egy lakó azt 
állítja, hogy összeférhetetlen, késsel kergeti a szomszédokat. Aki ismeri őt, az tudja, hogy nem 
képes ilyenre. Fájlalja, hogy amikor a Bizottság elé került ez az előterjesztés, akkor nem szóltak 
neki, és nem tudott itt lenni. Kéri, hogy a Bizottság vizsgálja felül a döntését. 

Elnök: Múlt hónapban döntött a Bizottság a lakás bérbeadásáról, ezért a Bizottságnak további 
lehetősége nincs. (Medák Veronika elhagyja az üléstermet.) 

Lakatos Béla: Valóban a múlt hónapban tárgyalta a Bizottság Medák Veronika kérelmét. Akkor a 
Bizottság elutasította a kérelmet, mivel egy lakó sérelmezte, hogy a hölgy késsel fenyegette. 
Tartozása semmilyen formában nincs. Azt nem érti, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. miért nem 
jelezte a Rendőrség felé a lakó bejelentését. Érdeklődik, hogy mi lesz a hölggyel? Tud-e valahova 
még fordulni? 
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Weeber Tibor: Nem ez volt a fő oka annak, hogy nem kötöttek új szerződést Medák Veronikával. 
Kéri Belkó Juditot, hogy adjon rövid tájékoztatást az okokról. 

Belkó Judit: Medák Veronikával több probléma is felmerült a bérbeadási időszak alatt, több ott 
lakó jelezte, hogy zaklatja őket, illetve felmerült az is, hogy egy másik személy által bérelt lakás 
bérbeadásában közreműködött. 

Elnök: Úgy tudja, hogy ez kizáró oka az ismételt bérbeadásnak. 

Lakatos Béla: Ha valaki kölcsönadja a bérleményét, akkor nem az a hibás, aki kölcsönkapta, 
hanem az, aki kölcsönadta. Ha az eredeti bérlő nem egyezett volna bele a bérbeadásba, akkor nem 
tudta volna kiadni Medák Veronika ezt az ingatlant. 

Belkó Judit: Megtörtént a másik bérlő felé is a lakásbérleti szerződés felmondása. 

Vermes Zoltán: Úgy gondolja, hogy Lakatos Bélának igaza van. Véleménye szerint csak azt a 
lakást kellett volna visszavenni, amelyet kiadtak az Önkormányzat tudta nélkül. Nem tudja 
elképzelni azt, hogy a hölgy késsel fenyegetné a szomszédokat. 

Dr. Szabó Krisztián: A vita akörül a kérdés körül folyik, hogy az Önkormányzat mint polgárjogi 
jogalany és bérbeadó, kivel kíván bérleti szerződést kötni. MedákVeronika határozott idejű bérleti 
jogviszonya lejárt, megszűnt, ezért nincs szó hosszabbításról. Az a kérdés, hogy az Önkormányzat 
mint lakástulajdonos, kíván-e újabb bérleti jogviszonyt kötni vele. A kialakuló vita is azt bizonyítja, 
hogy pontosan arról van szó, hogy az Önkormányzat milyen elvek szerint dönti azt el, hogy kivel 
kíván bérleti jogviszonyt létesíteni. Amit az Elnök úr és az Alpolgármester úr elmondott, amögött 
az van, hogy az Önkormányzat nem kíván bérleti jogviszonyt létesíteni egy olyan személlyel, aki 
az önkormányzati bérbeadás szabályait nem tiszteli. Azért diszkrécionális az Önkormányzat 
döntése, és azért dönt erről a Bizottság többségi szavazás útján, mert ezeket a körülményeket és 
ezeket a szabályokat kell mérlegelni. Ez egy mérlegelésen alapuló döntés, amellyel szemben 
jogorvoslatnak nincs helye, és a Bizottság ezt a döntését már meghozta. Jelzi, hogy Medák 
Veronika miután a jogviszonya megszűnt, a lakás elhagyására vonatkozó kötelezettségének nem 
tett eleget, és mivel ezt a kötelezettséget nem teljesítette, sajnos a rendelet kizáró hatálya alá esik, 
ezért az elkövetkezendő 10 évben a számára önkormányzati bérlakás nem adható bérbe. 

Weeber Tibor: Elmondja, hogy Jegyző úrral felajánlották részére, hogy amennyiben kiköltözik a 
lakásból, akkor újra tárgyalja a Bizottság a kérelmét. Ezzel a lehetőséggel nem élt, peres úton kíván 
lépéseket tenni. 

Radványi Gábor: A kilakoltatási moratórium április 30-áig tart, ezt követően lehet a végrehajtási 
eljárásokat lefolytatni. Ha Medák Veronika ezt követően nem hagyja el a lakást, akkor a bírósági 
végrehajtó fogja kilakoltatni. 

Lakatos Béla: Ezeket kellett volna az előző előterjesztésben is leírni. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a „lakásbérleti jogviszonyok 2017. II. féléves alakulásáról" szóló 57. 
számú előterjesztést megtárgyalta. 
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28. 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 a 46. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

52/2018. (II. 20.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Augusztini Péterné részére szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 13 500 Ft. 
2. A Bizottság Barta Béláné részére a megvásárolt bifokális szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 16 660 Ft. 
3. A Bizottság Barta Béláné részére a megvásárolt CPAP maszkhoz és fejpánthoz támogatást 
biztosít, amely a CPAP maszk és fejpánt vételárának 70%-a, 8515 Ft. 
4. A Bizottság Bene Miklósné részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, amely az 
ortopéd cipő vételárának 70%-a, 5445 Ft. 
5. A Bizottság Csáki Mihályné részére 2 db protézistartó melltartó és a szilikon protézis 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 2 db protézistartó melltartó és a szilikon protézis 
árának 70%-a, legfeljebb 9135 Ft. 
6. A Bizottság Fodorné Bende! Ildikó részére a 2 db kompressziós harisnyanadrág és a 2 pár 
kompressziós kesztyű megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 2 db kompressziós 
harisnyanadrág és a 2 pár kompressziós kesztyű árának 90%-a, legfeljebb 42 870 Ft. 
7. A Bizottság Kárpáti Györgyné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 6300 Ft. 
8. A Bizottság Kórós Anna részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely az 
ortopéd cipő árának 70%-a, legfeljebb 12 445 Ft. 
9. A Bizottság László István részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 18 OOO Ft. 
10. A Bizottság Lichner Tiborné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 86 870 Ft. 
11. A Bizottság Oldal István László részére vérnyomásmérő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a vérnyomásmérő árának 90%-a, legfeljebb 12 590 Ft. 
12. A Bizottság Szögi Ágnes Ildikó részére a kiskorú gyermeke, Szögi Péter Márk szemüveg 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 
10 800 Ft. 
13. A Bizottság Takács Éva részére az elkészített alsó-felső fogpótláshoz támogatást biztosít, 
amely az alsó-felső fogpótlás vételárának 70%-a, 161 OOO Ft. 
14. A Bizottság Tarányi Jenőné részére a megyásárolt halló készülékhez támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék önrészének 60%-a, 127 545 Ft. 
15. A Bizottság Vörös Andrea Csilla részére a kiskorú gyermeke, Racolta Dávid megvásárolt 
szem üvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 20 680 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

29. napirendi pont: 
Az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 48. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

53/2018. (II. 20.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Andrási Istvánné havi nettó jövedelme 
1410 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
2. A Bizottság Holeva Eleftherie részére ápolási támogatást állapít meg 2018. március l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Sarkadi Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2018. március l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Sarkadi István részére ápolási támogatást állapít meg 2018. március l -jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
S. A Bizottság Varga Margit részére ápolási támogatást állapít meg 2018. március 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 

30. 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 szerepelnek. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
kérelmekkel kapcsolatban? 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga István: Az előterjesztés 6. pontjában szereplő Keszthelyi Ferenc Imrének nincs tartozása. 
Javasolja, hogy ha jogi akadálya nincs, akkor kapja bérbe fél évre a lakást. 

Weeber Tibor: Lakbértartozása nincs, de a közüzemi igazolásokat hiányosan csatolta. 

Dr. Szabó Krisztián: A döntési javaslat a kérelem elutasításáról szól, amihez nem volt szükség a 
közüzemi igazolások becsatolására. Abban az esetben, ha a Bizottság úgy dönt, hogy fél évre bérbe 
adja a Szállás utcai lakást, akkor a kérelmezőnek pótolnia kell az igazolásokat. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 6. mellékletében szereplő 
határozattervezet kerüljön törlésre. 
Indokolás: A Bizottság márciusi ülésén hozza meg döntését a kérelemről, ha a szükséges 
igazolások csatolásra kerülnek. 

(84/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 84. számú 
előterjesztés elfogadásáról a 84/ 1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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54/2018. (II. 20.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 12. 5/21. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Gyakorló 
u. 12. 5/21. szám alatti egy+fél szoba, 35 mz alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Lukasz Sándor számára határozott időre, 2019. február 28. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2018. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

55/2018. (II. 20.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 10. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Bánya u. 
10. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Puporka Anita számára határozott időre, 2020. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

56/2018. (II. 20.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Salamon u. 5. fszt. 5-6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Salamon 
u. 5. fszt. 5-6. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Vigh Gáborné született Páli Erzsébet és Hirsch Béla számára határozott időre, 2020. február 28. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

57 /2018. (II. 20.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Szlavkovics Lászlóné 
született Staszel Juliannának az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti három szoba, 
136 m2 alapterületű, komfortos lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2018. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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58/2018. (II. 20.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 32. fszt. 2-3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 
32. fszt. 2-3. szám alatti kettő szoba, 58 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Farkas Barna és Farkas Barnáné született Varga Angéla számára határozott időre, 2018. augusztus 
31. napjáig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az udvaron lebontott kerítést saját 
költségen visszaállítják. 
Határidő: 2018. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

59/2018. (II. 20.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/73. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Tárna u. 
4. 2/73. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Mikula 
Brigitta számára határozott időre, 2019. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kérelemmel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 83. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

60/2018. (II. 20.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 8. 8/33. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Tóvirág 
u. 8. 8/33. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Nyíri Evelin és Orsós 
Róbert számára helyreállítási kötelezettséggel a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónap 
határozott időre, illetve ha a helyreállítási kötelezettségüknek a Vagyonkezelő által ellenőrzött 
módon eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, három 
évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 11. 
9/27. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, összkomfortos lakást tisztán, kifestve a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
2. Az 1. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1102 Budapest, Kőrösi 
Csoma S. út 11. 9 /27. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó 
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
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Határidő: 2018. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

32. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kérelemmel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 42. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

61/2018. (II. 20.) HB határozat 
Krauczy Henriett, Krauczy Ferenc és Hajcsik Beatrix lakáscsere iránti kérelméről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján hozzájárul Krauczy 
Henriett és Krauczy Ferenc Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló, 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 6. szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, komfortos 
lakásra vonatkozó határozott idejű bérleti jogának és a Hajcsik Beatrix tulajdonában álló, Adács 
belterület 1292 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 3292 Adács, Bem Józsefu. 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 1103 Budapest, Szlávy 
u. 39. fszt. 6. szám alatti kettő szoba, 55 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Hajcsik Beatrix számára határozott időre, 2020. november 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. március 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 33. napirendi pontot. 

33. 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 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 10.05 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

/. 

Vermes Zoltán 
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 

./ felszólalási jegy (1/2018.felszólalásijegy) 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2018. február 20. 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 KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

2018. február 20. 9 .00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 
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