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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

J EGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2018. augusztus 28-án 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: 9.05 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, 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 
Vermes Zoltán, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
betegség 
betegség 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
RadványiGábor 
Dr. Nagy Ildikó 
Némethné Lehoczky Klára 
Belkó Judit 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Patay-Papp Judit Vivien 

Meghívottak: 
Jógáné Szabados Henrietta 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Dr. Egervári Éva 
Árkovics Henrietta 

jegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
képviselő 

a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály részéről 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss 
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [228/2018. (VIII. 28.)]: 

l. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan ingyenes használatba adása, 
létszámbővítés és az alapító okirat módosítása ( 433. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. Az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 
támogatása (411. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda 
módosító okirata és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata módosítása ( 43 0. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A „Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása (431. 
számú előterjesztés) 
Előterj esztő: Radványi Gábor alpolgármester 

S. A 2013 és 2018 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018. 
december 31-éig történő fenntartása (399. számú e l őterjesztés) 

Előterj esztő: D. Kovács Róbert polgármester 

6. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/ 2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (447. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. A helyi közművelődésről szóló 25 / 2012. (V. 23 .) önkormányzati rendelet módosítása (443. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. A Budapest Rákosfalvai Református Egyházközség részére az orgona felújítása céljából 
támogatás nyújtása (398. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. A Kőbányai Görög Önkormányzat részére „Az ellenállás gyermekei" című könyv kiadása 
céljából támogatás nyújtása (413 . számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester 

10. A Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány támogatása (436. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester · 

11. A fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázatok elbírálása ( 404. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A 2017 /2018. nevelési év óvodai beszámolója ( 408. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Zöld Dió Alapítvány támogatásának elszámolása (407. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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14. A Pod iart Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolása (412. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (441. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

16. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2018. 1. féléves alakulásáról (395. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása ( 420. számú el őterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása ( 409. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei ( 434. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (403. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (435. számú e l őterjesztés) 

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

22. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése ( 405. számú előterjesztés) 
Előterj esztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem ( 406. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

24. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő fe lmondása (397. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

25. Önkormányzati tulajdonú lakás részleges nem lakás célú használatára vonatkozó kérelem 
(396. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

26. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése ( 438. 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: 

27. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (410. számú előterjesztés) 
E l őterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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1. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan ingyenes használatba 

adása, létszámbővítés és az alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Némethné Lehoczky Klárát, az intézmény vezetőjét. Az Önkormányzat 
tulajdonában van a BudapestX. kerület, Hungária krt.1 -3. szám alatti, Kis MÁV-telepi ingatlan. A 
30. számú épület jobb oldalán évek óta üresen áll egy 86,6 m2 alapterületű helyiség, melyet a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújít, így az alkalmassá válik az újabb hasznosításra. Az 
Önkormányzat a helyiséget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ ingyenes használatába 
adja. A helyiség a felújítást követően közösségi házként működhet tovább, ezáltal a MÁV-telepen 
élők számára a közösségi élet fontos színtere lehet. A MÁV-telepi Közösségi Ház a Bárka 
telephelyeként működik majd, az új telephely bejegyzését át kell vezetni az intézmény alapító 
okiratában. A Közösségi Ház működtetéséhez 2 fő programszervező szociális asszisztens és 0,25 
fő technikai dolgozó státusz biztosítása, összesen 995 414 Ft többletforrás szükséges . 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 433. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ részére ingatlan ingyenes használatba adása, létszámbővítés és az alapító okirat 
módosítása" tárgyú 433. számú előterjesztést támogatja [229/ 2018. (VIII. 28.)]. 

2. napirendi pont: 
Az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 

támogatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Összefoglalásul elmondja, hogy dr. Miletics Marcell, a Baptista Szeretetszolgálat által 
alapított és fenntartott Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
intézményvezetője támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Az Utcafront a 
támogatást a Baptista Szeretetszolgálat Kőbányai Szolgáltató Centrum telephelyének működési 
költségeire kívánja felhasználni. Az Önkormányzat a Baptista Szeretetszolgálat támogatására 
3 OOO OOO Ft-ot különített el. 2018 márciusában az Utcafront önállóan működő és gazdálkodó 
intézménnyé alakult, így a támogatás közvetlenül biztosítható a részére. Az Utcafront évek óta 
segítséget nyújt a kerületben élő hátrányos helyzetű idős, beteg és fiatal kábítószerfüggő 

hajléktalan személyek részére. A támogatási összeg felét az intézmény rezsiköltségeinek 
fedezésére, a másik felét a rászoruló személyek részére biztosítandó élelmiszerek beszerzésére 
fordítanák. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 411. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „Az Utcafront Menedék Hajléktalan 
Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye támogatásáról" szóló 411. számú 
előterjesztést támogatja [230/2018. (VIII. 28.)]. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda 

módosító okirata és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda beolvad a Kőbányai Mocorgó Óvodába. Az alapító okirattal 
kapcsolatban egy hiánypótlás és egy átvezetés történik a Magyar Államkincstárnál. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 430. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
megszüntető okirata, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda módosító okirata és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata módosítása" tárgyú 430. számú előterjesztést támogatja 
[231/2018. (VIII. 28.)). 

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

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy tizenötödik alkalommal került meghirdetésre az ösztöndíjpályázat. Az 
Önkormányzat a pályázat finanszírozására 4 500 OOO forint összeget biztosít, ebből az első 
félévben már 1 950 OOO forint támogatási összeget utalt a pályázatot elnyert tanulók részére, a 
második félévben 2 550 OOO forint áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló keretösszeg 32 általános 
iskolás és 19 középiskolás tanuló támogatását teszi lehetővé. A Képviselő-testület a 2018. április 
19-ei ülésén módosította a rendeletet, miszerint az egy főre jutó nettó jövedelem az addigi 57 OOO 
forintról 71 250 forint összegre emelkedett. A jövedelemhatár megemelésével újabb 11 tanuló 
kaphatta meg az ösztöndíjat. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Tizenötödik alkalommal került meghirdetésre a pályázat, ő pedig tizenötödik 
alkalommal kéri azt, hogy a szakmát tanuló fiatalok is pályázhassanak. Úgy véli, sokkal nagyobb 
szükségük lenne ezeknek a fiataloknak rá, mint a középiskolai oktatásban részesülőknek. 

Elnök: Jelzi, hogy minden alkalommal elmondták, hogy a középiskolai tanulók keretébe 
beletartoznak a szakmunkás tanulók is. Érdekesnek látja, hogy bár az Önkormányzat honlapján, az 
Önkormányzat lapjában és a facebookon is megtekinthető a pályázati lehetőség, ennek ellenére az 
előterjesztés szerint az esetek 90%-ban az osztályfőnöküktől értesülnek erről a támogatásról a 
fiatalok. Nem tudja, mi lehet ennek az oka. 

Radványi Gábor: Véleménye szerint az az oka, hogy a kőbányai iskolákat értesítik az 
ösztöndíjpályázatról, az igazgatók pedig informálják a tanulókat. Értelemszerűen ezekben az 
iskolákban sokkal több pályázó van. Szerte a városban vannak iskolák, mindet valóban nem 
keresték meg ilyen formában, ezek a különböző önkormányzati csatornákon tudnának a pályázati 
lehetőségről tájékozódni. Elképzelhetőnek tartja, hogy a szakmunkás tanuló gyerekek nem figyelik 
az Önkormányzat hírcsatornáit. Elmondja, hogy nyitottak olyan megoldásokra, hogy a más 
kerületekben tanuló kőbányai gyerekek is értesüljenek a pályázatról. 

Elnök: Úgy véli, elvárható lenne a szociálisan rászoruló szülőktől, hogy ezeket a lehetőségeket 
figyeljék. Minden egyes lakásba nem tudják a szociális támogatási formák hírét eljuttatni. 

Lakatos Béla: Van még két OKJ-s képzést biztosító iskola a kerületben, az egyik a MÁV-telepen 
lévő iskola, a másik a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium. Kéri, hogy amennyiben mód van, őket is értesítsék a jövőben a pályázatról. 

s 



Gál Judit: Elmondja, hogy az OKJ-s képzések csak egy középfokú végzettség megszerzése után 
vehetőek igénybe, nyolcadik osztály után nem. Ebbe az ösztöndíjrendszerbe a szakmunkásképző 
iskolák is beletartoznak. Az általános iskolákban valóban megvizsgálják személy szerint, kik azok, 
akik beletartoznak ebbe a körbe, és személy szerint megszólítják őket. Akik általános iskolában 
igénybe vették az ösztöndíjat, később a középiskolában is rendszeresen pályáznak, tudatosan 
figyelik a lehetőséget. Lehetségesnek tartja, hogy a középiskolások körében is elkelne valamivel 
nagyobb hírverés, viszont mindenki a saját szerencséjének kovácsa. Fent van a pályázat a kőbányai 
honlapon és az újságban is. Amikor segítséget kérnek tőle, akkor ő maga is mindig ajánlja, hogy 
pályázzanak a gyerekek. 

Elnök: Felhívja Lakatos Béla figyelmét, hogy az előterjesztés kiegészítő mellékletében van olyan 
tanuló, aki például a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumból, vagy más szakképző 

gimnáziumból pályázott. Volt olyan, aki élt a lehetőséggel. Kéri Kálmánné Szabó Juditot, hogy a 
kerületben említett két iskolát e-mailben tájékoztassák az ösztöndíj pályázatról. 

Radványi Gábor: Elnök úr kérését meg fogják valósítani, minden Kőbányán működő szakiskolát 
tájékoztatni fognak a jövőben . Jó döntésnek látja, hogy a pályázati feltételekben az egy főre jutó 
nettó jövedelem határát 57 OOO forintról 71 250 forintra emelték, mert a régi rendszer szerint 11 
gyerek nem felelt volna meg a pályázatnak. 

Dr. Fejér Tibor megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 431. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A „Kőbánya Számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról" szóló 431. számú előterjesztést 

támogatja [232/2018. (VIII. 28.)]. 

5. napirendi pont: 
A 2013 és 2018 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 

2018. december 31-éig történő fenntartása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Tájékoztatásul közli, hogy a Képviselő-testület 2013 júniusában fogadta el a 2013-2018 
közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében 2018. május 10-én, 17-én és 31-én megtartott 
„Helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére felkészítő képzés" kurzuson elhangzott 
állásfoglalás szerint az esélyegyenlőségi programok naptári év végéig hatályosak, azaz 2018. 
december 31-éig kell a Képviselő-testületnek elfogadnia a következő öt évre szóló programot. 
2013. július l-jétől a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 
részesülhet, ha rendelkezik az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi 
esélyegyenlőségi programmal. A jelen döntés biztosítja az Önkormányzat folyamatos megfelelését 
a törvényi rendelkezésnek. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 399. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A 2013 és 2018 közötti időszakra 
vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018. december 31-éig történő 

fenntartásáról" szóló 399. számú előterjesztést támogatja [233/2018. (VIII. 28.)]. 

6. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 

(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Jelzi, hogy a képviselő-testületi ülésre módosító javaslatot fognak benyújtani az 
előterjesztéshez. A sportolók díjazása esetén korosztályos bontásban szeretnék bővíteni a 
kitüntetést. Ennek oka, hogy sok a tehetséges fiatal sportoló, továbbá sok olyan, aktív pályafutásán 
túl lévő sportoló is van, akik szép eredményeket tettek le már az asztalra. Az ő számukra is 
szeretnék megnyitni ezt a lehetőséget. 

Elnök: Megerősíti, hogy nehéz dönteni ebben a kérdésben. Nagyon sok kiváló sportolója van 
Kőbányának. A Kőbányáért Díj elismeréssel a Képviselő-testület a díszoklevél, emlékplakett és 
pénzjutalom mellé a továbbiakban egy kitűzőt is adományoz. Ezenfelül az előterjesztésben 
szereplő módosítás az adományozás időpontját tartalmazza. 

Patay-Papp Judit Vivien: Kérdezi, hogy csak az új díjazottak kapnak majd kitűzőt, vagy 
visszamenőleg mindenki, aki már elismerésben részesült? 

Radványi Gábor: Véleménye szerint visszamenőleg is gyárthatnak annyit, hogy aki elérhető, 
annak oda tudják adni a kitűzőt. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „Az önkormányzati kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/ 2012. (III . 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról" szóló 447. számú előterjesztést támogatja [234/2018. (VIII. 28.)]. 

7. napirendi pont: 
A helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Jelzi, hogy törvény- és jogszabálymódosítás miatt kell biztosítani a rendelet módosítását. 
Az Önkormányzatnak szerződése van a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
vel, akik biztosítani tudják a szükséges feltételeket. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 443. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A helyi közművelődésről szóló 
25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 443. számú előterjesztést 
támogatja [235/2018. (VIII. 28.)]. 
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8. napirendi pont: 
A Budapest Rákosfalvai Református Egyházközség részére az orgona felújítása céljából 

támogatás nyújtása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Csenki András, a Budapest Rákosfalvai Református Egyházközség lelkipásztora kérelemmel 
fordult az Egyházközségnek helyet adó templomban lévő orgona felújítási költségeinek támogatása 
iránt. A templom 2019-ben lesz 90 éves, ezen alkalomra szeretnék az orgonát felújítani, hogy 
méltóképpen tudják megünnepelni az évfordulót. Az orgona felújításának költsége bruttó 
1 863 217 Ft, ehhez 700 OOO Ft támogatást kérnek. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 398. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással „A Budapest Rákosfalvai 
Református Egyházközség részére az orgona felújítása céljából támogatás nyújtásáról" szóló 398. 
számú előterjesztést támogatja [236/2018. (VIII. 28.)]. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Görög Önkormányzat részére „Az ellenállás gyermekei" című könyv kiadása 

céljából támogatás nyújtása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy Kollátosz Jorgosz, a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke kérelemmel 
fordult a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz „Az ellenállás gyermekei" 
kőbányai és vidéki görögök története a polgárháború időszakából című könyv fordítási, lektorálási, 
nyomdai, szerkesztési és grafikai tervezés kiadása költségeinek támogatása iránt. A 260 oldalra 
tervezett kötet görög és magyar nyelven jelenne meg 500 példányban. A tervezett könyv összes 
költsége 1 200 OOO Ft, ebből 150 OOO önrészt biztosít a Görög Önkormányzat, 1 050 OOO Ft 
támogatást kérnek az Önkormányzattól. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 413. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Görög Önkormányzat 
részére „Az ellenállás gyermekei" című könyv kiadása céljából támogatás nyújtásáról" szóló 413. 
számú előterjesztést támogatja [237 /2018. (VIII. 28.)]. 

10. napirendi pont: 
A Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Elmondja, hogy 2018. szeptember 29-én Budapesten a Várkert Bazárban tartják a 
következő Mák Dóri - Divatbemutató kicsit másképp rendezvényt, ennek szervezési költségeihez 
kért támogatást a „Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány" kuratóriumi elnöke, Mák 
Dóri. Az Önkormányzat 200 OOO Ft összeggel járulna a bemutatóhoz, a rendezvény pedig 
biztosítaná az Önkormányzat megjelenését a médiában. A fenti Alapítvány célja, hogy a fogyatékkal 
élőket segítse, felhívja a figyelmet arra, hogy ők is a társadalom ugyanolyan rangú tagjai, mint 
mindenki. ,,Nincs különbség és különbözőség", vallja az Alapítvány, és céljának megvalósítása 
érdekében fogyatékkal élő modellek részvételével tart divatbemutatókat. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 436. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit 
Másképp Alapítvány támogatásáról" szóló 436. számú előterjesztést támogatja [238/2018. (VIII. 
28.)]. 

11. napirendi pont: 
A fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a Bizottság 2018 áprilisi döntésével pályázatot jelentetett meg az 
Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződés 
alapján fogorvosi alapellátást nyújtó egészsegugyi szolgáltatók eszközbeszerzésének 
támogatására 2 OOO OOO Ft összegben. A pályázati támogatás összege praxisonként legfeljebb 
125 OOO Ft lehetett, a pályázó által megvásárolni kíván eszköz vételárának maximum 50%-a. 12 
fogorvos pályázott, valamennyi pályázat érvényes. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 404. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

239/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
a fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén 
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződés alapján fogorvosi alapellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatásáról szóló pályázati felhívásra 
beérkezett 12 pályázat érvényes. 
2. A Bizottság az Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 
feladatellátási szerződés alapján fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
eszközbeszerzésének támogatásáról szóló pályázat keretében az l. mellékletben meghatározott 
egészségügyi szolgáltatóknak nyújt támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. 
melléklet 24. sora terhére összesen 1 499 296 Ft összegben. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

,,A határozat 1. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel." 

12. napirendi pont: 
A 2017 /2018. nevelési év óvodai beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul közli, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az 
Önkormányzat értékeli az általa fenntartott intézmények szakmai tevékenységét, illetve a 
közoktatási intézmény tanévenként, nevelési évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy a 
tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen a fenntartónak. Az óvodavezetők 2018. június 30-áig 
megküldték a 2017 /2018. nevelési évről szóló beszámolókat. Összefoglalásul elmondja, hogy az 
óvodavezetők szerint a legnagyobb probléma a fluktuáció. A következő 4-8 évben várhatóan az 
óvodapedagógusok 44%-a nyugdíjba vonul. Az 2017 /18-as intézményi éves munkatervekben 
meghatározott célokat, feladatokat jelentős részben teljesítették az óvodák. Örömét fejezi ki, hogy 
a Kőbányai Csodafa Óvoda is megújul, és folyamatosan fejlődnek a kerületi nevelési intézmények. 
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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 408. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

240/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
a 2017 /2018. nevelési év óvodai beszámolóiról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a 

aJ Kőbányai Aprók Háza Óvoda, 
bJ Kőbányai Bóbita Óvoda, 
cJ Kőbányai Csodafa Óvoda, 
dJ Kőbányai Csodapók Óvoda, 
eJ Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, 
f) Kőbányai Gépmadár Óvoda, 
gJ Kőbányai Gesztenye Óvoda, 
hJ Kőbányai Gézengúz Óvoda, 
iJ Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, 
j) Kőbányai Gyöngyike Óvoda, 
kJ Kőbányai Hárslevelű Óvoda, 
IJ Kőbányai Kékvirág Óvoda, 
mJ Kőbányai Kincskeresők Óvoda, 
nJ Kőbányai Kiskakas Óvoda, 
oJ Kőbányai Mászóka Óvoda, 
pJ Kőbányai Mocorgó Óvoda, 
qJ Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint 
rJ Kőbányai Zsivaj Óvoda 

2017 /2018. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

13. napirendi pont: 
A Zöld Dió Alapítvány támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy az Önkormányzat 300 OOO forint támogatást nyújtott a Zöld Dió 
Alapítványnak a XVIII. Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi 
Csapatverseny előkészítéséhez és lebonyolításához. Az Alapítvány a támogatást a versenyzők 
díjazására, a felkészítő pedagógusok ajándékozására, szállásdíjra, utaztatásra és vendéglátásra 
fordította. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 407. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

241/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
a Zöld Dió Alapítvány támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Zöld Dió Alapítványnak a XVIII. Balogh János Kárpát-medencei 
Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny döntőjének megrendezéséhez nyújtott támogatás 
elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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14. napirendi pont: 
A Podiart Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Podiart Sportegyesület számára az Önkormányzat két részletben 252 400 Ft és 268 OOO 
Ft támogatást biztosított az Óhegy parki futókör - Rekordkísérlet rendezvény lebonyolításával 
összefüggő költségeinek fedezésére. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 412. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

242/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
a Podiart Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Podiart Sportegyesület részére 2018. évben nyújtott 520 400 
forint összegű támogatás elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

15. napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 441 . számú 
e l őterjesztés elfogadásáról. 

243/ 2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Monori u. 12. fszt. 1. szám alatti lakás bővítéséről és bérbeadásáról 
szóló 189/2018. (V. 22.) HB határozat módosításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság az 1101 Budapest, Monori u. 12. fszt. 1. szám alatti lakás 
bővítéséről és bérbeadásáról szóló 189 / 2018. (V. 22.) HB határozatot akként módosítja, hogy a 
határozat 1. pontjában szereplő „61 m2" szövegrész helyébe a „65,22 mz", a „24,8 m2" szövegrész 
helyébe a „19,96 m2" szöveg lép, továbbá a végrehajtás határidejét 2019. február 15. napjában 
állapítja meg. 

16. napirendi pont: 
Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2018. I. féléves alakulásáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Lakatos Béla: Kérdezi, hogy lesz még idén pályázat lakás bérbeadása céljából? Úgy látja az 
előterjesztésből, hogy bőven van üres lakás. 

Dr. Szabó Krisztián: 2012 óta nincs lakás bérbeadása iránti pályázat. Úgy véli, Képviselő úr arra 
gondolhatott, hogy felújítási kötelezettséggel történő bérbeadásra hirdetnek-e meg lakásokat. 
Minden esetben kérelem benyújtásával és a lakáskérelem nyilvántartásba történő felvételével 
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történik a kérelmezés folyamata, és a Bizottság dönt a kérelmek alapján, ezért nincs kiírt pályázat. 
Az Önkormányzatnak jelenleg nagyszámú kihelyezési kötelezettsége van, így minden bizonnyal 
nem lesz lehetőség arra, hogy kifejezetten új bérbeadás céljára lehetővé tegyen lakásfelújításokat. 
Csak a Hős utcai, Bihari utcai, Gyömrői úti, Vaspálya utcai lakások esetében ez már önmagában 
százas nagyságrend. Az üres lakások nagyon nagy része nem helyreállítható, olyan rossz műszaki 
állapotban van, hogy vélhetően kivonandó a lakásállományból, ha még eddig nem került rá sor, 
majd bontandó lesz. Ami pedig még rendelkezésre áll, felújítható, azok ezek a kihelyezésekre 
használandóak fel jelenleg. 

Lakatos Béla: Köszöni Jegyző úrnak a tájékoztatást. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság a „ Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2018. /. féléves 
alakulásáról" szóló 395. számú előterjesztést megtárgyalta. 

17. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Elnök szóbeli módosító javaslata: a határozattervezet 4. pontjában a „60%-a, 180 OOO Ft" 
szövegrész helyébe a „33%-a, legfeljebb 100 OOO Ft" szöveg lép, továbbá a határozattervezet 17. 
pontjában a „60%-a, 138 OOO Ft" szövegrész helyébe az „43%-a, legfeljebb 100 OOO Ft" szöveg lép. 
Indokolás: a határozattervezet 4. és 17. pontjánál túlzó mértékűnek ítéli a támogatás nagyságát, 
mind a két esetben maximum 100 OOO Ft támogatást ítél helyesnek. 

(420/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottság véleményét a határozattervezet 24. pontjáról. Ridavits Nóra felső 

fogszabályozó készülékhez nyújtott be pályázatot, amelynek teljes ára 250 OOO Ft. A szakorvos 
árajánlata alapján két hónap múlva alsó készülék felhelyezése is szükséges lesz. A család egy főre 
jutó jövedelme 36 100 Ft, viszont egyedül él a hölgy, aki egy tanulmányait folytató diák. A szülei 
támogatják anyagilag. A pályázati támogatás utófinanszírozás lenne, hiszen számlát nyújtott be a 
készülékről. Ez esetben javasolja, hogy a támogatás mértékét 25 OOO Ft-ra csökkentsék. Véleménye 
szerint ez az egészségügyi támogatás forma szociális alapon, a jövedelmi viszonyokat tekintve 
történjen. Ebben az esetben egy diák, aki bérlő vagy tulajdonos az ingatlant tekintve, előre ki tudta 
fizetni a 250 OOO Ft-os felső fogszabályzó készüléket, és az alsó készülék esetében is újra kifizetné 
az összeget. A fogorvosi kezelés esetében két évig tartana. A támogatási rendszer szerint az egy 
főre eső jövedelme, az ösztöndíja alacsonynak számít, biztosíthatja számára a szociális támogatást. 
Meglátása szerint, ha ki tudta fizetni előre a 250 OOO Ft-ot, akkor annak fedezetét valaki más 
biztosította neki. A hölgy most arra pályázik, hogy az Önkormányzat biztosítson neki 175 OOO Ft
ot. Úgy gondolja, hogy ez a pályázó szociális alapon nem szorul rá, ezért módosítaná a támogatás 
mértékét 10%-ra 

Radványi Gábor: Egyetért Elnök úrral. Mondhatják azt, hogy egy eltartottról van szó, hiszen egy 
21 éves nappali tagozatos diáknak nincs önálló keresete. Véleménye szerint ebben az esetben meg 
kellene vizsgálni, hogy a szülőknek milyen a jövedelme, és aszerint véleményezni a pályázatot. Két 
lehetőséget javasol, vagy vegyék le a napirendről ezt a pontot, és kérjék be hozzá az említett 
adatokat, vagy maradjon a 25 OOO Ft-os támogatási összeg, amennyiben ezzel a Bizottság egyetért. 
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Elnök: Kérdezi Jegyző urat, hogy egy nagykorú, önállóan élő nappali tagozatos diák esetén, akit a 
szülei támogatnak be lehet-e kérni a szülői vagyon jövedelmi viszonyokat? 

Dr. Szabó Krisztián: Ha úgy látja a Bizottság, hogy ez alapján a pályázó jövedelme - hiszen a 
jövedelmének a része a szülői támogatás is - nem valós, akkor el kell utasítani a kérelmet, mert 
nem valós adatokat szolgáltatott. Amennyiben a Bizottság mérlegel a rendelkezésre álló adatok 
alapján, akkor 0% és 90% között egy széles körben hozhatja meg a döntést a támogatásról. 

Elnök szóbeli módosító javaslata: a határozattervezet 24. pontjában a „70%-a, 175 OOO Ft" 
szövegrész helyébe a „10%-a, 25 OOO Ft" szöveg lép. 
Indokolás: a határozattervezet 24. pontjában meghatározott támogatás mértéke túlzó mértékű . 

(420/ 2. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs más módosító javaslat kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
420/ 1. és a 420/ 2. módosító javaslatok elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a 420/1. és a 420/ 2. 
módosító javaslatot [244/2018. (VIII. 28.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 420. 
számú e lőterjesztés elfogadásáról a 420/ 1. és a 420/2. módosító javaslatok figyelembevéte lével. 

245/ 2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Balogh Béláné részére az elkészített műfogsorhoz támogatást 
biztosít, amely a műfogsor vételárának 90%-a, 53 010 Ft. 
2. A Bizottság Bertalan Istvánné részére a megvásárolt gerincrögzítőhöz támogatást biztosít, amely 
a gerincrögzítő vételárának 90%-a, 27 660 Ft. 
3. A Bizottság Bánki Dánielné részére a megvásárolt olvasó és félközeli szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 70%-a, 15 400 Ft. 
4. A Bizottság Csala Richárd Viktor részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 33%-a, legfeljebb 100 OOO Ft 
5. A Humánszolgáltatási Bizottság Dobrádi György Ferencné részére a gyermeke, Dobrádi 
Dorottya szemüvegvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 
legfeljebb 10 800 Ft. 
6. A Humánszolgáltatási Bizottság Dobrádi György Ferencné részére a gyermeke, Dobrádi 
Krisztina szemüvegvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 
legfeljebb 10 800 Ft. 
7. A Bizottság Gambár Mária Ilona részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 60%-a, legfeljebb 75 OOO Ft. 
8. A Bizottság Gégölné Szepesi Ibolya Mária részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást 
biztosít, amely az ortopéd cipő vételárának 70%-a, 12 445 Ft. 
9. A Bizottság Havas Attiláné részére a megvásárolt egészségügyi eszközökhöz támogatást 
biztosít, amely a horgonycsavar és a felkarrögzítő vételárának 60%-a, 61 500 Ft. 
10. A Bizottság Hebrang László részére a gyermeke, Hebrang Nikolett szemüvegvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 17 280 Ft. 
11. A Bizottság Heidl Gyula Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 115 305 Ft. 
12. A Bizottság Izsó Istvánné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 36 120 Ft. 
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13. A Bizottság Jancsó Gusztáv Sándorné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 16 800 Ft. 
14. A Bizottság Kállai Lászlóné részére a gyermeke, Kállai László Ádám megvásárolt szemüvegéhez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, 8395 Ft. 
15. A Bizottság Kerekes Jánosné részére a megvásárolt bifokális szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 22 920 Ft. 
16. A Bizottság Kovács Jánosné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 75 205 Ft. 
17. A Bizottság Marinka Istvánné részére az elkészített kivehető fogsorhoz támogatást biztosít, amely a 
kivehető fogsor vételárának 43%-a, legfeljebb 100 OOO Ft. 
18. A Bizottság Mogyorósi Katalin részére a megvásárolt kontaktlencséhez támogatást biztosít, 
amely a kontaktlencse vételárának 90%-a, 75 600 Ft. 
19. A Bizottság Molnár Jánosné részére a megvásárolt négykerekű rollátorhoz és a gerincfűzőhöz 
támogatást biztosít, amely a négykerekű rollátor és a gerincfűző vételárának 70%-a, 6710 Ft. 
20. A Bizottság Molnárné Szentgyörgyi Margit részére a megvásárolt olvasószemüveghez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 5850 Ft. 
21. A Bizottság Molnárné Szentgyörgyi Margit részére távollátó szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a távollátó szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 21 600 Ft. 
22. A Bizottság Rácz Andrea részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a fogpótlás 
vételárának 70%-a, 161 OOO Ft 
23. A Bizottság Rácz Éva Borbála részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő vételárának 90%-a, 14 175 Ft. 
24. A Bizottság Ridavits Nóra részére a megvásárolt fogszabályozó készülékhez támogatást biztosít, 
amely a fogszabályozó készülék vételárának 10%-a, 25 OOO Ft. 
25. A Bizottság Sarkadi Andrea részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 60%-a, 75 OOO Ft. 
26. A Bizottság Sira Csilla részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 27 410 Ft. 
27. A Bizottság Soós László Lajosné részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 60%-a, legfeljebb 141 355 Ft. 
28. A Bizottság Supatekné Szigeti Zsuzsanna részére a megvásárolt olvasó és távollátó 
szemüveghez támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 70%-a, 13 650 Ft. 
29. A Bizottság Szabó Béláné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 9900 Ft. 
30. A Bizottság Szabó Ferencné részére a megvásárolt Nutridrink tápszerhez és a 
nadrágpelenkához támogatást biztosít, amely a Nutridrink tápszer és a nadrágpelenka 
vételárának 70%-a, 27 340 Ft. 
31. A Bizottság Takács Istvánné részére a megvásárolt hallókészülék és tartozékához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 70%-a, 59 660 Ft. 
32. A Bizottság Tóth Gabriella részére a megvásárolt műszemhez támogatást biztosít, amely a 
műszem vételárának 70%-a, 6225 Ft. 
33. A Bizottság Tóth Istvánné részére a megvásárolt elektronikus nagyítóhoz támogatást biztosít, 
amely az elektronikus nagyító önrészének 60%-a, 99 OOO Ft. 
34. A Bizottság Varga Pál részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a fogpótlás 
vételárának 70%-a, 70 OOO Ft. 
35. A Bizottság Vogl Csilla Mária részére multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a multifokális szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 69 660 Ft. 
36. A Bizottság Zegreán Istvánné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 125 700 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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18. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Ebben az esetben is elmondja, hogy a jövedelmi határ 99 750 Ft-ra emelkedett egyedülálló 
esetében. 11 pályázat érkezett, a pályázók 8-10 OOO Ft összegben maximum egy évig kapnak 
támogatást szociális alapon. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését 
az 409. számú előterjesztés elfogadásáról. 

246/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Csikós Tibor részére ápolási támogatást állapít meg 2018. 
szeptember l -jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Kállai Lászlóné részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Lengyel Krisztina részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Mészáros Terézia részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember l-jétől 
3 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 24 OOO Ft. 
S. A Bizottság Molnár Éva részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Nagy Andorné részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
7. A Bizottság Németh Tamás László részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember 1-
jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO 
Ft. 
8. A Bizottság Preg Józsefné részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
9. A Bizottság Rácz Zoltánné részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
10. A Bizottság Sós Zsuzsanna részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
11. A Bizottság Tóth Anna részére ápolási támogatást állapít meg 2018. szeptember 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 

19. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 1. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 
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247 /2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 22. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Alkér u. 
19. fszt. 22. szám alatti egy szoba, 23 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Balogh Ágnes számára határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 2. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? 

Varga István módosító javaslata: Javasolja, hogy az előterjesztés 2. mellékletében szereplő 
határozattervezetben a „2019. február 28." szövegrész helyébe a „2019. augusztus 31. szöveg 
lépjen. 
Indoklás: A pályázó komoly erőfeszítést tett, hogy rendezze az adósságát. Hasonló helyzetben egy 
évre adja bérbe a Bizottság a pályázóknak a lakást. 

(434/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs más módosító javaslat kéri, hogy a Bizottság az SZMSZ 41. § (3) 
bekezdése alapján hozza meg döntését a 434/1. módosító javaslat elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a 434/1. módosító 
javaslatot [248/2018. (VIII. 28.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 
2. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról a 434/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

249/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Bojtocska u. 1-3. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal) 
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, Bojtocska 
u. 1-3. fszt. 3. szám alatti egy és fél szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Molnár Melinda Erzsébet számára határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 3. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

250/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 5. 1/3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás 
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u. S. 1/3. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Oroszné Schöffer Margit 
Zsuzsanna és Orosz Tamás számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött 
módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított 
újabb határozott időre, egy évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a fűtési rendszer 
felújítását 2019-ben a társasház fűtési rendszerének nyári leállása idején a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. által ellenőrzött módon elvégzik. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Elmondja, hogy a nevezett megtekintette az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/30. szám 
alatti lakást, amelynek elfogadásáról nyilatkozott. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele az előterjesztés 4. pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 4. 
mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

251/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 1/30. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kolozsvári 
u. 29-31. 1/30. szám alatti egy és fél szoba, 44 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Jászai László György számára határozott időre, 
2020. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Jelzi, hogy a nevezett szintén megtekintette a lakást, amelynek elfogadásáról nyilatkozott. 
Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés S. pontjában 
szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza 
meg döntését az előterjesztés S. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

252/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 21. épület 1/7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hungária 
krt. 1-3. 21. épület 1/7. szám alatti egy és fél szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Jámbor Aranka számára határozott időre, 2020. 
augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 6. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 
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253/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/B 1/9. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gyömrői 
út 88/B 1/9. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban Nagyné Gyöngyösi Mónika számára határozott időre, 2019. 
február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 7. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 7. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

254/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/50. és az 1101 Budapest, Csilla u. 10. 1/426. szám alatti 
lakások bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 
8/C 2/50. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Tar 
Diána számára határozott időre, az 1101 Budapest, Csilla u. 10. 1/ 426. szám alatti lakás 
rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb 2019. május 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1101 Budapest, Csilla u.10.1/426. 
szám alatti egy és fél szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást Tar Diána számára helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségének eleget tesz, 
a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, kettő év időtartamra szociális 
alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/50. szám alatti egy 
szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi 
állapotában leadja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 8. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

255/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Harmat u. 144. 9/35. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Harmat 
u. 144. 9/35. szám alatti kettő és fél szoba, 60 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Csala Istvánné számára határozott időre, 2020. augusztus 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
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Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 9. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

256/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 40. 3/5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32 / 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kőrösi 
Csoma út 40. 3/ 5. szám alatti kettő és fél szoba, 72 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Ágnelli Lajosné született Egri Szilvia számára határozott időre, 2019. 
augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 10. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 10. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

257 /2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Harmat u. 
23/B fszt. 3. szám alatti egy szoba, 48 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Mércse Gyuláné született Jónás Amália, Mércse Gyula és Mércse János számára határozott időre, 
2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetőj e 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 11. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 11. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

258/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Korall u. 45. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Korall u. 
45. fszt. 4. szám alatti egy és fél szoba, 42 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Kóté Barbara számára határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 12. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 12. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

259/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 40. 1/6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kőrösi 
Csoma út 40. 1/6. szám alatti egy szoba, 42 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Horváth Józsefné született Bódi Éva és Fehér Tímea számára határozott időre, 2019. 
augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 13. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 13. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

260/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kápolna u. 9. 4/26. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kápolna 
u. 9. 4 /26. szám alatti kettő szoba, S 1 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
ifj. Kökény Károly számára határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 14. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 14. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

261/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 6. 9 /40. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Tóvirág 
u. 6. 9/40. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Dráfi Károlyné született Sárközi Anna és Dráfi Zsolt számára határozott időre, 2019. 
augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20 



Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 15. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 15. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

262/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. fsz. 11. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Sörgyár 
u. 49. fsz. 11. szám alatti kettő szoba, 42 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Guj Zoltán és Guj Zoltánné született Tassy Ilona Zsuzsanna számára határozott időre, 2020. 
augusztus 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 16. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 16. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

263/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/ C 2/34. és az 1106 Budapest, Jászberényi u. 13 / C fszt. 11. 
szám alatti lakások bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 
8/C 2/ 34. szám alatti kettő szoba, 56 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Daru 
Krisztina számára határozott időre, az 1106 Budapest, Jászberényi u. 13/C fszt. 11. szám alatti 
lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb 2019. április 30-
áig szociális alapon bérbe adja. 
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1106 Budapest, Jászberényi u. 
13 / C fszt. 11. szám alatti kettő szoba, 48 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/ 34. szám alatti kettő szoba, 56 m2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
nek a jelenlegi állapotában leadja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 17. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 17. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

264/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/31. és az 1102 Budapest, Endre u. 12. fszt. 3. szám alatti 
lakások bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 
8/C 1/31. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Zsigár 
László és Váradi Nikolett számára határozott időre, az 1102 Budapest, Endre u. 12. fszt. 3. szám 
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alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időpontjáig, legfeljebb 2019. április 
30-áig szociális alapon bérbe adja. 
2. Az 1. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a Bizottság az 1102 Budapest, Endre u. 12. fszt. 
3. szám alatti egy szoba, 21 m2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy év időtartamra 
bérbe adja a nevezettek részére azzal a feltétellel, hogy az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/31. szám 
alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi 
állapotában leadják. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 1. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

265/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
Sümegi Ferenc István és Kristofori Ferenc lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján 
hozzájárul Sümegi Ferenc István Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 72. szám alatti egy és fél szoba, 48 m2 

alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozott idejű, 2018. október 31. napjáig szóló 
bérleti jogának és Kristofori Ferenc Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 2/34. szám alatt található egy szoba, 25 m2 

alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű 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. 2/34. szám alatti egy szoba, 25 mz alapterületű, összkomfortos lakást Sümegi 
Ferenc István számára határozatlan időre 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, 
Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 72. szám alatti egy és fél szoba, 48 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Kristofori Ferenc számára határozott időre, 2018. október 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 2. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

266/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
Sivák Imre és Vincze János Lajos lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján 
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hozzájárul Sivák Imre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
1105 Budapest, Román u. 20. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és Vincze János Lajos Porrogszentkirály belterület 76 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8858 Porrogszentkirály, Fő u. 107. szám alatt 
található, 3623 m2 telekterületű kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanon fennálló 
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 1105 Budapest, 
Román u. 20. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást Vincze János Lajos 
számára a jelenlegi állapotában határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 1. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

267 /2018. (VIII. 28.) HB határozat 
Rézműves Miklósné és Lakatos Miklós bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Rézműves Miklósné 
született Rézműves Mónika bérlőnek az 1103 Budapest, Salamon u. 5. fsz. 1/ A szám alatti egy 
szoba, 34 m2 alapterületű komfort nélküli lakás Lakatos Miklós részére bérlőtársként történő 
bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 2. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

268/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
Kovács János és Batyi Hajnalka bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Kovács János 
bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Batyi Hajnalka számára az 1107 
Budapest, Szállás u. 16/B fsz. 8. szám alatti egy szoba, 23 m2 alapterületű komfort nélküli lakást 
bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 3. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

269/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
Bornemissza István és Megyesi István bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Bornemissza István 
bérlőnek az 1106 Budapest, Maglódi út 23. fsz. 4. szám alatti egy szoba, 58 m2 alapterületű 
komfortos lakás Megyesi István részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti kérelmét 
elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 4. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

2702018. (VIII. 28.) HB határozat 
Sinkó József és Dr. Vörös Mária Éva bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Sinkó József bérlőnek 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 10. 5/24. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű összkomfortos 
lakás dr. Vörös Mária Éva részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 5. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 5. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

271/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
Bodnár Gábor és Lakatos Dzsulietta Alexandra bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 

(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Bodnár Gábor 
bérlőnek az 1108 Budapest, Maglódi út 38. 2. ép. 1/1. szám alatti egy szoba, 58 m2 alapterületű 
komfortos lakás Lakatos Dzsulietta Alexandra részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti 
kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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22. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 405. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

272 / 2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. 2. épület 1/63. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. 2. épület 
1/ 63. szám alatti kettő szoba, 57 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Aranyosi József számára 
helyreállítási kötelezettséggel a helyreá ll ítás 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 1108 
Budapest, Maglódi út 32-36. 10. épület fsz . 2. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos 
lakást a jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. Az 1. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1108 Budapest, Maglódi 
út 32-36. 10. épület fsz . 2. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó 
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2018. szeptember 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkeze lő Zrt. vezérigazgatója 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 406. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

273/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
Gáspár Irén önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 

(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32 / 20 12. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1.) bekezdése alapján Gáspár Irénnek az 1108 
Budapest, Kozma u. 15. 4. ép. 1/ 8. szám alatti önkormányzati lakáson fennálló hátralékára 48 havi 
részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

24. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása 

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 az 397. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

274/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 11. fsz. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján 
elrendeli Koszta György 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. 1/ 11. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti 
szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását, és az 1105 Budapest, Vaspálya u. 11. 
fsz . 7. szám alatti kettő szoba, 59 mz alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotában Koszta György számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal 
a fe ltétellel, hogy az 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. 1/ 11. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában 
a cserelakás átvételét követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

25. napirendi pont: 
Önkormányzati tulajdonú lakás részleges nem lakás célú használatára vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Jelzi, hogy egy személyszállítással foglalkozó egyéni vállalkozó szeretné a 1106 Budapest, 
Maglódi út 23. fsz. 3. szám alatti bérleményt székhelyként bejegyeztetni a Cégbíróságon. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 396. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

275/2018. (VIII. 28.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 23. fsz. 3. szám alatti lakás részleges nem lakás célú 
használatáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 31. § (1)-(3) 
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Megyesi Rajmund az 1106 Budapest, Maglódi út 23. fsz. 
3. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást az egyéni vállalkozásának 
(nyilvántartási szám: 51585158) székhelyeként használja azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat a 
lakásbérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén hatályát veszti. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

26. napirendi pont: 
Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a napirendi pont zárt ülésen tárgyalandó lenne az érintett kérelmére, de 
ilyen irányú kérés nem érkezett. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele 
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van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 438. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Fogorvosi prax1s1og 
elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről" szóló 438. számú előterjesztést 

támogatja [276/2018. (VIII. 28.)). 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalja a 27. napirendi pontot. 

27. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a ,,Szociális tárgyú 
fellebbezések elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

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

K.m.f. 

~r~~ 
bizottsági elnök 

~ --~/ 
Varga István 
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 

HUMÁNSZOLGÁL TATÁS! BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2018. augusztus 28-án 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 

D. Kovács Róbert 

Weeber Tibor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 

Aláírás: 

h ____ ~ --- ------ -------- ----- -----------------
----;.;,-- -------- --- ---- ---- -r-------------------- -- ---- ------ -------

Aláírás: 
~ú -----v :-:: _7_7 _______ ___________ ______________ _______ ___ _____ _ 

--~~------- -------------- -------- ------- -

--------~ -------------------------------------- ----- ---------

------~ --- ~ ---------- ------------------



Meghívottak: (aláírás): 

Dr. Ács Viktória 

Kálmánné Szabó Judit .ö~~~-'---r~t~/--1f-~---- -- --------------------
Kárpáti Beatrix ___ \ ~ ------ -------- --- -- ----------------- ----

J>~~--~ _fJ.~~JC~RJ ____ t.:V.A _______ -;;_______ \ ---------- ~ -C{JL'. ---- -i- ------------------------------------

0':_}'/(;J;~? p,s~l\?!!/J)<?iiJ~:/'" 1YtA~(, ......................... . 
~-?:~ ~~\~ •••• Vt~L~ ::: ~ ;3~ '·( ···························· 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

2018. augusztus 28-án 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 
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