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Budapest Fővá ros X. kerület Kőbányai önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁL TATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2018. október 16-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: 9.10 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Szabados Ottó 
Ehrenberger Krisztina 
Pfeifer Istvánné 
Győrffy László 

Némethné Lehoczky Klára 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss 
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Javasolja, hogy 16. napirendi pontként a nyilvános ülés keretében vegyék fel napirendre a Deák 
Bill Gyula koncertjeinek támogatásáról szóló 531. számú előterjesztést. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirendi pont felvételéről. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal felveszi a napirendjére és 16. 
napirendi pontként tárgyalja a Deák Bill Gyula koncertjeinek támogatásáról szóló 531. számú 
előterjesztést [308/2018. (X. 16.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról, az elfogadott módosítás figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [309/2018. (X. 16.)]: 

l. Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosítása (506. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Törekvés Sportegyesület támogatása (522. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

4. Tájékoztató a kőbányai nevelési intézményekben a 2018/2019. nevelési év indításáról (496. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott 
személyek térítési díjának méltányosságból történő csökkentése ( 491. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (494. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása ( 492. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (505. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (502. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek és önkormányzati tulajdonú lakás 
részleges nem lakás célú használata (497. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése ( 493. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Lakásbérleti jogviszonyok pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetése (525. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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13. Tartási szerződéskötés hozzájárulás megadására vonatkozó kérelem (495. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása (501. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

15. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetője kinevezése (500. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

16. Deák Bill Gyula koncertjeinek támogatása (531. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

17. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (504. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul közli, hogy a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tagintézményei különváltak, és az 1101 Budapest, Üllői út 118. szám alatti 
tagintézmény Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolaként működik tovább. 
Mindkét iskolában a Bölcsődék működteti a tálalókonyhát és a hozzá kapcsolódó helyiségeket, 
ezért a változást szükséges átvezetni az intézmény alapító okiratában. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 506. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
alapító okirata módosításáról" szóló 506. számú előterjesztést támogatja [310/2018. (X.16.)]. 

2. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés útján 16 millió forint támogatást 
nyújtott a Törekvés SE részére a 2018. évi működési költségeihez. A támogatással 2019. január 15-
éig kell elszámolni. A Sportegyesület elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz további 4 
millió forint összegű támogatás iránt a vívó és kerekesszékes-vívó szakosztály működéséhez, az 
edzők bérköltségeinek és járulékok, versenyengedély és nevezési díj, versenyzési, utazási és 
szállásköltségek kifizetésére, valamint sportfelszerelés beszerzésére. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 522. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Törekvés Sportegyesület 
támogatásáról" szóló 522. számú előterjesztést támogatja [311/2018. (X. 16.)]. 
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3. napirendi pont: 
A családi napközikkel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók 

elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Három családi napközi beszámolóját tartalmazza az előterjesztés, a Kis Cimborák Nonprofit 
Kft.-ét, a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesületét, valamint a Borsika 
Gyermekközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-ét, ez utóbbi megszűnt 2018. június 30-i hatállyal. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 503. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

312/2018. (X. 16.) HB határozat 
a családi napközikkel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók 
elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) 
kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
2. A Humánszolgáltatási Bizottság a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel 
(1029 Budapest, Hímes u. 3.) kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
3. A Humánszolgáltatási Bizottság a Borsika Gyermekközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (1106 
Budapest, Borsika u. 21.) kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolóit elfogadja. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a kőbányai nevelési intézményekben a 2018/2019. nevelési év indításáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: Jelzi, hogy sajnos nem túl jó az óvodák esetében a munkaerőhelyzet. 21,5 
státusz hiányzik a rendszerből, ebből 19 óvodapedagógus, 1,5 óvodapszichológus, illetve 1 
fejlesztő pedagógusi álláshelyet nem tudtak betölteni. A 2018-2021-ig várható nyugdíjba menők 
számáról is látható táblázat az előterjesz:ésben, azt gondolja, hogy a következő költségvetési év 
tervezésekor mindenképpen az Önkormányzatnak ezt a hiányt pótolnia kell. A fiatal végzett 
diplomás pedagógusok közül sajnos sokan más pályát választanak, ez csökkenti az esélyeket. 
Valószínűleg többet kell anyagilag áldczni arra, hogy a szakmai munka ne károsodjon, és 
megfelelő létszámban itt legyenek a pedagógusok. 

Elnök: Figyelembe kell venni azt is, hogy 455 szabad férőhely van jelenleg a kőbányai óvodákban. 
Pozitívnak látja, hogy a térítési díj nélkül étkezők létszáma 75% az óvodai létszám arányát 
tekintve. Érdekesnek tűnik számára a Tankerület által megfogalmazva, hogy felújítási keretet a 
költségvetési keretük nem tartalmazott, ez faramuci helyzetet szül oktatás szempontjából. Ettől 
függetlenül sok intézményben megtörténtek a nyári felújítások, amennyit a Tankerület a 
lehetőségeihez mérten meg tudott teremteni. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, a na::1irendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság a „ Tájékoztató a kőbányai nevelési intézményekben a 2018/2019. 
nevelési év indításáról" szóló 496. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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5. napirendi pont: 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott 

személyek térítési díjának méltányosságból történő csökkentése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Két gyermekről van szó, akik 2018. július 11-én kértek segítséget a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központtól, ezáltal a Gyermekek Átmeneti Otthonába kerültek. Az anyjuk 
jövedelmi viszonya, valamint hitele miatt nem tudja fizetni a térítési díjat, ezért azt az ellátás teljes 
időtartamára méltányosságból 90%-kal csökkentenék. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 491. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

313/2018. (X.16.) HB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott 
személyek után fizetendő személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Fisch! Anna és Fisch) Krisztián ellátása után a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában fizetendő havi 40 662 Ft/fő 
személyi térítési díjat - az ellátás teljes időtartamára - méltányosságból 90%-kal csökkenti a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § 
g) pontja, valamint 18. § (2) bekezdés a) és e) pontja alapján. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

6. napirendi pont: 
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 494. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

314/2018. (X. 16.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Budai Gyula részére az elkészített fogpótláshoz támogatást 
biztosít, amely a fogpótlás vételárának 70%-a, 18 970 Ft. 
2. A Bizottság Dócs Endréné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 40 605 Ft. 
3. A Bizottság Fülöp Jánosné részére a oegvásárolt 2 db protézistartó melltartóhoz és a 2 db 
szilikon protézishez támogatást biztosít, amely a 2 db protézistartó melltartó és a 2 db szilikon 
protézis vételárának 70%-a, 10 295 Ft. 
4. A Bizottság Gégölné Szepesi Ibolya Mária részére a megvásárolt szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 11 900 Ft. 
S. A Bizottság Gérnyi Zsuzsanna részére lúdtalpbetét megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a lúdtalpbetét árának 90%-a, legfeljebb 11 690 Ft. 
6. A Bizottság Halmosi Istvánné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 40 740 Ft. 

5 



7. A Bizottság Horváth Elemér részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 90%-a, 59 760 Ft. 
8. A Bizottság Horváth Elemér részére a megjavított hallókészülékhez támogatást biztosít, amely a 
hallókészülék javítási költségének 90%-a, 9670 Ft. 
9. A Bizottság Kiss Istvánné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, amely a 
hallókészülék önrészének 60%-a, 65 530 Ft. 
10. A Bizottság Kiss Istvánné részére a megjavított hallókészülékhez támogatást biztosít, amely a 
hallókészülék javítási költségének 70%-a, 21180 Ft. 
11. A Bizottság Kiss Norbertné részére a gyermeke, Kiss Ketrin hallókészüléke és cros készüléke 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a hallókészülék és a cros készülék önrészének 60%-a, 
legfeljebb 118 530 Ft. 
12. A Bizottság Kovácsné Ullein Anita részére a gyermeke, Kovács Benett Krisztián Bexsero
védőoltása vásárlásához támogatást biztosít, amely a Bexsero-védőoltás árának 90%-a, legfeljebb 
62 440 Ft. 
13. A Bizottság Laczkovics Ferencné részére alsó-felső fogsor elkészítéséhez támogatást biztosít, 
amely az alsó-felső fogsor árának 70%-a, legfeljebb 196 OOO Ft. 
14. A Bizottság megállapítja, hogy Lugosi Mihályné pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
15. A Bizottság Magyari Andrásné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 12 510 Ft. 
16. A Bizottság Maka Krisztina részére a gyermeke, Koltai Laura szemüvegvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 44 165 Ft. 
17. A Bizottság Márton András részére a megvásárolt kontaktlencséhez támogatást biztosít, amely 
a kontaktlencse vételárának 90%-a, 6805 Ft. 
18. A Bizottság Márton András részére a megvásárolt térdrögzítőhöz támogatást biztosít, amely a 
térdrögzítő vételárának 90%-a, 8230 Ft. 
19. A Bizottság Oláh Gábor Béláné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék önrészének 60%-a, 131 065 Ft. 
20. A Bizottság Orsós Tímea részére a gyermeke, Orsós Éva Tímea szemüvegvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 9900 Ft. 
21. A Bizottság Ördög Béláné részére a hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 88 785 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

7. napirendi pont: 
Ápolási 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 492. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

315/2018. (X. 16.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Czupyk Éva Anna részére ápolási támogatást állapít meg 2018. 
november l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
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2. A Humánszolgáltatási Bizottság Kassai Éva részére ápolási támogatást állapít meg 2018. 
november l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege 
összesen 120 OOO Ft. 
3. A Humánszolgáltatási Bizottság Oleksza Jánosné részére ápolási támogatást állapít meg 2018. 
november 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 

8. 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. 

316/2018. (X. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 5. 4/18. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás 
u. 5. 4 /18. szám alatti kettő szoba, 51 m2 2.lapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Szigligeti Ilona számára határozott időre, 2019. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. november 15. 
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. 

317 /2018. (X. 16.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 23. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakáso~ról 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. 23. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 37 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szili László György számára határozott időre, 2020. október 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. november 15. 
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? A bérlő megtekintette a lakást és elfogadta. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 3. 
mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 
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318/2018. (X.16.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/52. és az 1106 Budapest, Jászberényi u.13/B fszt. 4. szám 
alatti lakások bérbeadásáról 
(9 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 2/52. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Horváth Sándor számára határozott időre, az 1106 Budapest, Jászberényi u. 13 /B fszt. 4. 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 1106 Budapest, Jászberényi u. 
13/B fszt. 4. szám alatti egy szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást határozott időre, egy év 
időtartamra szociális alapon bérbe adja a nevezett részére azzal a feltétellel, hogy az 1107 
Budapest, Bihari u. 8/C 2/52. szám alc.tti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadja. 
Határidő: 2018. november 15. 
Feladatkörében érintett: 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. 

319/2018. (X.16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Halom u. 9. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 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, Halom u. 
9. fszt. 5. szám alatti kettő szoba, 60 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Pénzes Kristóf Károly számára határozott időre, 2020. október 31. napjáig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2018. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, var_-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. 

320/2018. (X. 16.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 1/6. és az 1102 Budapest, Állomás u. 21. 2/10. szám 
alatti lakások bérbeadásáról 
(9 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 1103 Budapest, Gyömrői 
út 88/A 1/6. szám alatti kettő szoba, 72 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Horváthné Balog Judit és Horváth Géza számára határozott időre, az 1102 Budapest, 
Állomás u. 21. 2/10. 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 1102 Budapest, Állomás u. 21. 
2/10. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást határozott időre, egy év 
időtartamra szociális alapon bérbe adja a nevezettek részére azzal a feltétellel, hogy az 1103 
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Budapest, Gyömrői út 88/A 1/6. szám aléctti kettő szoba, 72 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a jelenlegi állapotában leadják. 
Határidő: 2018. november 15. 
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. 

321/2018. (X. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 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, Hölgy u. 
19. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 50 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Boruzs Éva számára határozott időre, 2020. október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. november 15. 
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. 

322/2018. (X. 16.) HB határozat 
az 1107 Budapest, Szállás u. 32-34. 2. épület 3/6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Szállás u. 
32-34. 2. épület 3/6. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Demeter Lászlóné született Sárvári Éva Piroska és Demeter László számára 
határozott időre, 2019. április 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. november 15. 
Feladatkörében érintett: 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. 

323/2018. (X.16.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 38. 1. épület fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi 
út 38. 1. épület fszt. 4. szám alatti kettő szoba, 55 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Gálitzky Andrea Renáta született Kósa Andrea Renáta számára határozott időre, 2019. 
október 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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9. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel ka:::icsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 502. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

324/2018. (X. 16.) HB határozat 
Kiss Istvánné és Palai Zsolt lakáscsere iránti kérelméről 
(9 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 
hozzájárul Kiss Istvánné született Hageman Julianna Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1103 Budapest, Gyömrői út 57. fszt. l. szám alatti egy és fél szoba, 
44 mz alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és Palai 
Zsolt Királd belterület 467 /A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 3657 Királd, Béke 
telep 2. 1/3. szám alatt található, 43 m2 alapterületű társasházi lakás 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 1103 Budapest, 
Gyömrői út 57. fszt. 1. szám alatti egy és fél szoba, 44 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Palai 
Zsolt számára a jelenlegi állapotában határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek és önkormányzati tulajdonú lakás 

részleges nem lakás célú használata 
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. 

325/2018. (X. 16.) HB határozat 
Torda Mária Ildikó és Till Márton bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(9 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 Torda Mária Ildikó 
bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti _' ogviszonyára tekintettel Till Márton számára az 1102 
Budapest, Bánya u. 20. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 25 mz alapterületű komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2018. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Köbányai 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. 
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rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy az 1102 Budapest, Hölgy u. 22. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 38 mz alapterületű, komfortos 
lakást - a bérleti szerződés megkötését követően legkésőbb 30 napon belül - jelenlegi állapotában 
átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2018. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszonyok pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy amennyiben egyetértés van, a Bizottság egyben hozza meg döntését az az 
előterjesztés 2., 4., 6. és 8. mellékletében lévő határozattervezetről azzal, hogy azok a 
jegyzőkönyvben külön határozatként szerepelnek. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele a kérelmekkel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 525. számú előterjesztés előbb felsorolt határozattervezeteinek 
elfogadásáról. 

329/2018. (X.16.) HB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32. §-a alapján hozzájárul a Budapest X. kerület, 
Vaspálya utca 58. fszt. 1. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának - a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság határozatában meghatározott pénzbeli térítés mellett - közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez azzal, hogy a bérlő 2019. február 15. napjáig köteles a lakást kiürítve a jelenlegi 
állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére birtokba adni. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: 

330/2018. (X.16.) HB határozat 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32. §-a alapján hozzájárul a Budapest X. kerület, 
Gyömrői út 88. A épület fszt. 3. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának - a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság határozatában meghatározott pénzbeli térítés mellett - közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez azzal, hogy a bérlőtársak 2019. február 15. napjáig kötelesek a lakást kiürítve 
a jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére birtokba adni. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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326/2018. (X.16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 2. szám alatti lakás részleges nem lakás célú 
használatáról 
(9 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 Till Márton az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 2. szám 
alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást az egyéni vállalkozása székhelyeként 
használja azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat a lakásbérleti szerződés bármilyen okból történő 
megszűnése esetén hatályát veszti. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. november 15. 
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. 

327 /2018. (X. 16.) HB határozat 
Szabó Gyuláné és Lukács Norbert bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Szabó Gyuláné 
született Kármán Éva bérlőnek az 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fsz. 1. szám alatti egy szoba, 39 m2 
alapterületű komfortos lakás Lukács Norbert részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti 
kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

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

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

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 493. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

328/2018. (X. 16.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 21. 1/4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 
hozzájárul Hadnagy Józsefné született Borbás Judit 1102 Budapest, Hölgy utca 22. fszt. 4. szám 
alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Állomás u. 21. 1/4. szám alatti egy és fél szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Hadnagy 
Józsefné született Borbás Judit számára határozott időre, 2023. október 15. napjáig 
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331/2018. (X. 16.) HB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32. §-a alapján hozzájárul a Budapest X. kerület, 
Gyömrői út 88. A épület l. emelet 7. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának - a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság határozatában meghatározott pénzbeli térítés mellett - közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez azzal, hogy a bérlő 2019. február 15. napjáig köteles a lakást kiürítve a 
jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére birtokba adni. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: 

332/2018. (X. 16.) HB határozat 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32. §-a alapján hozzájárul a Budapest X. kerület, 
Gyömrői út 88. B épület l. emelet 11. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának - a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság határozatában meghatározott pénzbeli térítés mellett - közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez azzal, hogy a bérlőtársak 2019. február 15. napjáig kötelesek a lakást 
kiürítve a jelenlegi állapotában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére birtokba adni. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. napirendi pont: 
Tartási szerződéskötés hozzájárulás megadására vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A kérelemben módosulna az eltartó. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 495. számú előterjesztés elfogadásáról. 

333/2018. (X.16.) HB határozat 
tartási szerződéshez történő hozzájárulás iránti kérelemről 
(9 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 hozzájárul a Huszár Istvánné 
született Gyóni Mária és Szobácsi Gergő között az 1103 Budapest, Szlávy u. 37. fsz . 3. szám alatti 
lakás bérleti jogának folytatása ellenében kötendő tartási szerződéshez . 
Határidő: 2018. november 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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Elnök: Jelzi, hogy a 14. és a 15. napirendi pont zárt ülésen tárgyalandó lenne az érintett kérelmére, 
de az érintettek nem kérték zárt ülés tartását. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele van, jelezze. 

14. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság nyilvános ülése előtt 8.30-
tól a Bizottság tagjai és egy szakértő elbírálta Intézményvezető asszony pályázatát, és arra a 
döntésre jutottak, hogy Némethné Lehoczky Klára jelenlegi intézményvezető pályázatát 
támogatják. Természetesen a döntést a Képviselő-testület hozza meg a következő 5 éves ciklusra, 
amely 2019. január l-jétől 2023. december 31-ig szólna. 

Némethné Lehoczky Klára: Megköszöni a Bizottságnak az elmúlt 5 év támogatását és a bizalmát. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 501. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 501. számú előterjesztést támogatja 
[334/2018. (X. 16.)]. 

15. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetője kinevezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Köszönti Győrffy László ügyvezető urat. 2017. január l-jétől 2018. december 31-ig szólóan 
tart a kinevezése. A következő kinevezése 2019. január l-jétől 2023. december 31-ig szólna. Úgy 
gondolja, hogy mind a telephelyek, mind a kulturális központok tekintetében jó munkát végzett az 
Ügyvezető úr. Kőbánya kulturális élete fejlődött, és újhegyi képviselőként elmondhatja, hogy az 
Újhegyi Közösségi Ház is beváltotta minden területen a hozzáfűzött reményeket. Bízik benne, hogy 
a jövőben még több és még jobb programmal fogják megtölteni a közösségi színtereket. 

Győrffy László: Megköszöni az együttműködést, amit az elmúlt két évben tudott végezni az 
Önkormányzattal és a Bizottsággal. Hozzáteszi, hogy két évvel ezelőtt, amikor benyújtotta a 
pályázatát, az egy ötéves program volt. Ebből két év telt el, nem tudott mindent megvalósítani. Úgy 
gondolja, hogy az intézmény halad előre, természetesen nem mindennel elégedett, de sok változás 
történt. Valóban új telephelyek indultak be. Előttük van most egy nagy feladat, a Helytörténeti 
Gyűjtemény beindítása. Bízik benne, hogy ez az év végére elkészül, jövőre pedig már a kiállítás is 
megnyílhat. Szeretné a jövőben hasonlóan színvonalasan folytatni a munkát. 

Radványi Gábor: Ügyvezető úr kifelejtette Balatonalmádit és Balatonlellét. Arra emlékszik, hogy 
amikor 2011-ben kinevezték Győrffy Lászlót ideiglenesen, megbízott igazgatónak, akkor volt egy 
szlogenje: Új név, új év, új hév. Gratulál az eddigi munkájához, hasonló jót remél. 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 500. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője kinevezéséről" szóló 500. számú 
előterjesztést támogatja [335/2018. (X. 16.)]. 

16. napirendi pont: 
Deák Bill Gyula koncertjeinek támogatása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Javaslat érkezett arra, hogy a Deák Bill Gyula 70. születésnapjára tartandó koncertjét 
támogassák. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 531. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Deák Bill Gyula koncertjeinek 
támogatásáról" szóló 531. számú előterjesztést támogatja [336/2018. (X. 16.)]. 

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

17. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.40 órakor bezárja. 

~~~ 
Dr. Mátrai Gábor 
bizottsági elnök 

K. m. f. 

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 

o felszólalási jegy 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

:KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2018. október 16-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 Antal 

Weeber Tibor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 
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Meghívottak: (aláírás): 

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. október 16-án 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 
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