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HUMÁNSZO LGÁL TAT ÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2019. január 15-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (BudapestX., Szent László tér 29. földszint 
20. számú tanácskozó) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Gál Judit, Mácsik András, Szilágyi-Sándor András, a Bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina Éva, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a Bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Bányai Tibor Péter, a Bizottság képviselő tagja 
dr. Fejér Tibor, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
külföldön való tartózkodás 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Belkó Judit 
Blattner Edit 
Kemerléné Suri Ildikó 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Kollátosz Jorgosz 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Kálmánné Szabó Judit 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kőbányai Bóbita Óvoda vezetője 
a Kőbányai Kiskakas Óvoda vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Kőbányai Görög Önkormányzat vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály 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. 
Jelzi, hogy a tárgyalóban szavazatszámláló gép nem alkalmazható, így az SZMSZ 63. § (1) 
bekezdése alapján a szavazás kézfeltartással történik. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 BJdapest, Pf. 35 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét (1/2019. (I. 15.)]: 

1. A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program (29. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
(17. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2019 /2020. tanévre 
tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése (3. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása (8. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

S. A kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások fedezetének biztosítása (12. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 2018. évi 
támogatásának elszámolása (22. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A Dél-pesti ILCO Egyesület 2018. évi támogatásának elszámolása (2. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék és a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde szakmai 
programjának jóváhagyása (21. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesületnek a Csodacsibe Családi Bölcsőde 
kialakításához nyújtott támogatás elszámo~ása (1. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (20. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (19. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (18. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek (5. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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14. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (6. 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: 

15. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Elmondja, 
hogy ez a program egyrész jogszabályi kötelezettsége az Önkormányzatnak, másrészt az európai 
uniós források lehívásához szükséges. Számos hátrányos helyzetű szegmensre kitér a program, 
meghatározza, hogy milyen lehetőségek vannak, eddig milyen intézkedések történtek, és a jövőben 
milyen intézkedéseket kell megtenni. 

Almádi Krisztina Éva: Idézi az anyag 100. oldalán található mondatot: ,,Amennyiben nincs képzett 
szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek 
következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása. 
Mindezekre tekintettel javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos munkavállalókkal is 
betölthető álláshelyeket." Úgy véli, jó lenne a „beszoktatás" szót a „beillesztés" szóra cserélni, mivel 
az a hivatalos terminológia. Fontosnak tartja, hogy az Önkormányzat tegyen azért, hogy felkutassa 
a fogyatékos munkavállalókat, és szorgalmazza is az alkalmazásukat. Véleménye szerint a 
közszférában sincs annyi fogyatékossal betöltött munkavállaló, mint amennyi lehetne. Kérdezi, 
hogy meddig szól a fogyatékosságbarát munkahely elismerő címe az Önkormányzatnak, és 
tervezik-e a meghosszabbítását? 

Ehrenberger Krisztina: Jelzi, hogy írásban fognak válaszolni a kérdésre. 

Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 29. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással „A 2019 és 2024 közötti 
időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Programról" szóló 29. számú előterjesztést 
támogatja [2/2019. (I. 15.)]. 

2. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Tájékoztatásul közli, hogy a felülvizsgálat jogszabályi kötelezettség az Önkormányzat számára. 
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Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 17. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A kőbányai nemzetiségi 
önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról 
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról" szóló 17. számú előterjesztést 

támogatja (3/2019. (I. 15.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2019/2020. tanévre 

tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Az V. 
Kerületi Hivatal 2018. december 18-án megküldte az iskolák körzetlistáját. A Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ részéről az Önkormányzathoz nem érkezett a fenntartásában működő iskolák 
körzetére vonatkozó módosítási javaslat. A tanköteles korú gyermekek átlagosan 7 5%-a kezdi meg 
az aktuális tanévet. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 3. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2019 /2020. tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek 
véleményezéséről" szóló 3. számú előterjesztésttámogatja (4/2019. (I.15.)]. 

4. napirendi pont: 
Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Az Újhegyi 
sétányon lévő Kőbányai Aprók Háza Óvoda épületében található szolgálati lakást alakítanák át 
tornaszobává. A tornaszobák kialakítása jogszabályi kötelezettség, másrészről pedig ez a kerület 
legnagyobb óvodája, nagy örömmel fogadták a lehetőséget. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, 
hogy a Bizottság hozza meg döntését a 8. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az „Intézményben lévő szolgálati 
lakás lakásgazdálkodásból történő kivonásáról" szóló 8. számú előterjesztésttámogatja (5/2019. 
(I. 15.)]. 

5. napirendi pont: 
A kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások fedezetének biztosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tavaly pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a kerület kábítószerhelyzetéről átfogó 
kutatás készítéséhez, ezzel 6 OOO OOO Ft támogatást nyert. A Képviselő-testület az áprilisi ülésén 
döntött a pályázat pozitív elbírálása esetére összesen 7 800 OOO Ft biztosításáról. A megvalósítani 
tervezett kutatás árajánlata mintegy 18 OOO OOO Ft, ezért szükséges az önkormányzati önerő 
4 200 OOO Ft-tal történő megemelése. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését 
a 12. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az „Intézményben lévő szolgálati 
lakás lakásgazdálkodásból történő kivonásáról" szóló 12. számú előterjesztést támogatja 
[6/2019. (I.15.)]. 

6. napirendi pont: 
A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 2018. évi 

támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Kifejti, hogy az Önkormányzat 300 OOO Ft támogatást nyújtott a Peter Cerny Alapítvány részére. Az 
Alapítvány időben megküldte a támogatási összeg tételes elszámolását. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 22. számú előterjesztés elfogadásáról. 

7 /2019. (I.15.) HB határozat 
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 2018. évi 
támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 
civil szervezet 2018. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

7. napirendi pont: 
Dél-pesti ILCO Egyesület 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 2. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

8/2019. (I. 15.) HB határozat 
a Dél-pesti ILCO Egyesület 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Dél-pesti ILCO Egyesület 2018. évi támogatásának elszámolását 
elfogadja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék és a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde szakmai 

programjának jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Göncziné Sárvári Gabriellát, az intézmény vezetőjét. Elmondja, hogy az 
előterjesztésben aktualizálásra kerül az SZMSZ. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 21. számú előterjesztés elfogadásáról. 
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9/2019. (I.15.) HB határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék és a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde szakmai 
programjának jóváhagyásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakmai programját az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Apró Csodák Bölcsőde szakmai programját a 2. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

9. napirendi pont: 
A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesületnek a Csodacsibe Családi 

Bölcsőde kialakításához nyújtott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Egy észrevételt tesz az elszámolással kapcsolatban, miszerint a Bölcsőde egy robotporszívót vett. 
Véleménye szerint olcsóbban is meg tudták volna oldani a takarítást. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 1. számú előterjesztés elfogadásáról. 

10/2019. (I. 15.) HB határozat 
a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesületnek a Csodacsibe Családi 
Bölcsőde kialakításához nyújtott támogatás elszámolásáról 
(7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesületnek a 
Csodacsibe Családi Bölcsőde kialakításához nyújtott támogatás elszámolását elfogadja. 

10. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Jelzi, hogy bár vesszőparipája a fogászati kezelések ára, most a határozattervezet első pontjában 
szereplő egyedülálló hölgynél mégis elfogadja a magasabb támogatási összeget. A pályázó 
jövedelme összesen 22 800 Ft, amely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege. 

Lakatos Béla szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 14. pontjában a „20%-a, legfeljebb 
148 600 Ft" helyébe a „27%-a, legfeljebb 200 OOO Ft" szöveg lépjen. 

Indokolás: a pályázó egyedül neveli a két gyerekét. Alacsonynak tartja a támogatás összegét. 
20/1. módosító javaslat 

Az előterjesztő támogatja a 20 /1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20. számú 
előterjesztés elfogadásáról a 20/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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11/2019. (I.15.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Baráth Zsuzsanna részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást 
biztosít, amely a fogpótlás árának 50%-a, legfeljebb 200 OOO Ft. 
2. A Bizottság Bóza Lajosné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 21 600 Ft. 
3. A Bizottság Cornejoné Garas Mária részére a megvásárolt urosztómás eszközökhöz támogatást 
biztosít, amely az urosztómás eszközök vételárának 90%-a, 8700 Ft. 
4. A Bizottság Filó Mátyásné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 14 310 Ft. 
5. A Bizottság Füredi Miklós részére a hallókészülék és tartozék megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék és a tartozék önrészének 60%-a, legfeljebb 163 355 Ft. 
6. A Bizottság Gross Csilla részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 17 370 Ft. 
7. A Bizottság Hegedűs Györgyi részére a megvásárolt előláb-tehermentesítőeszközhöz 

támogatást biztosít, amely az előláb-tehermentesítőeszköz vételárának 90%-a, 10 340 Ft. 
8. A Bizottság Jakubecz Jánosné részére Prevenar 13-védőoltás megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a Prevenar 13-védőoltás árának 90%-a, legfeljebb 14 415 Ft. 
9. A Bizottság Kocsmárszki Mátyásné részére alsó és felső fogsor elkészítéséhez támogatást 
biztosít, amely az alsó és felső fogsor árának 90%-a, legfeljebb 81 OOO Ft. 
10. A Bizottság Kollár Lajos Béláné részére a megvásárolt vérnyomásmérőhöz támogatást biztosít, 
amely a vérnyomásmérő vételárának 70%-a, 8395 Ft. 
11. A Bizottság Móder Lászlóné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 18 900 Ft. 
12. A Bizottság Móder László részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 19 700 Ft. 
13. A Bizottság Nagy Márton részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 7200 Ft. 
14. A Bizottság Potóczki Tamásné részére a felső fogsor elkészítéséhez támogatást biztosít, amely 
a felső fogsor árának 27%-a, legfeljebb 200 OOO Ft. 
15. A Bizottság Sprok Jánosné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 4200 Ft. 
16. A Bizottság Szentgyörgyi Sándorné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 28 620 Ft. 
17. A Bizottság Szita Szilvia Ildikó részére a gyermeke, Árgyusi Noémi megvásárolt fogszabályozó 
készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályozó készülék önrészének 70%-a, 84 OOO Ft. 
18. A Bizottság Tóth Gáborné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 35 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 19. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 
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12/2019. (I.15.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Lakatos László részére ápolási támogatást állapít meg 2019. 
február l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Péteri Zoltán József részére ápolási támogatást állapít meg 2019. február l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Sárközi Vince részére ápolási támogatást állapít meg 2019. február l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Siket László részére ápolási támogatást állapít meg 2019. február 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 

12. 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. 

13/2019. (I. 15.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/B 1/9. és az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 6-7. 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 Nagyné Gyöngyösi Mónika 
született Gyöngyösi Mónika számára a jelenlegi állapotában szociális alapon bérbe adja a jelenleg 
lakott, 1103 Budapest, Gyömrői út 88/8 1/9. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, komfortos 
lakást az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 6-7. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotba hozatalának idejéig, de legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig. 
2. A Bizottság felújított állapotban szociális alapon bérbe adja Nagyné Gyöngyösi Mónika részére 
az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 6-7. szám alatti kettő szoba, 40 m2 alapterületű, komfortos 
önkormányzati lakást a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának napján 
hatályba lépő bérleti szerződésben azzal a feltétellel, hogy közjegyzői okiratba foglaltan vállalja, 
hogy az 1104 Budapest, Sörgyár u. 49. fszt. 6-7. szám alatti lakásba - annak rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-től való tudomásszerzést követő 30 
napon belül - átköltözik, és az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/8 1/9. szám alatti lakást a jelenlegi 
állapotában, kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal a másik lakás birtokbavételét követő 8 
napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2019. február 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. 
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14/2019. (I. 15.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A fszt. 1D és az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 3. 9/37. 
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 Vadász Ida Melinda és Vadász 
Ádám számára a jelenlegi állapotában szociális alapon bérbe adja a jelenleg lakott, 1103 Budapest, 
Gyömrői út 88/ A fszt.1D alatti kettő szoba, 71 m2 alapterületű, komfortos lakást az 1108 Budapest, 
Gőzmozdony u. 3. 9 /37. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba 
hozatalának idejéig, de legkésőbb 2019. június 30. napjáig. 
2. A Bizottság felújított állapotban szociális alapon bérbe adja Vadász Ida Melinda és Vadász Ádám 
részére az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 3. 9 /37. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, 
összkomfortos önkormányzati lakást a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba 
hozatalának napján hatályba lépő bérleti szerződésben azzal a feltétellel, hogy közjegyzői 
okiratban vállalják, hogy az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 3. 9 /37. szám alatti lakásba - annak 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-től való 
tudomásszerzést követő 30 napon belül - átköltöznek, és az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. 
10 szám alatti lakást a jelenlegi állapotában, kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal a másik 
lakás birtokbavételét követő 8 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
Határidő: 2019. február 15. 
Feladatkörében érintett: 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? Tájékoztatásul elmondja, hogy 
bérleményellenőrzés során az ellenőrök azt tapasztalták, hogy a bérleményt albérletként kiadták. 
Az ottlakó először azt nyilatkozta, hogy albérlőként lakja a lakást, majd módosította a 
nyilatkozatát, hogy a lakásra vigyáz. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza 
meg döntését az előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

15/2019. (I.15.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. 1A szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(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 Palócz Zita Katalinnak az 
1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. 1A szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos 
lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. február 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. 

16/2019. (I.15.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Maglódi út 5. fszt. 6. és az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 8/34. 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 Bánhegyi József Gusztávné 
született Bánfi Katalin számára jelenlegi állapotában szociális alapon bérbe adja a jelenleg lakott, 
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1106 Budapest, Maglódi út 5. fszt 6. szám alatti egy szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást az 
1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. 8/34. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotba hozatalának idejéig, de legkésőbb 2019. június 30. napjáig. 
2. A Bizottság szociális alapon bérbe adja Bánhegyi József Gusztávné részére az 1108 Budapest, 
Gőzmozdony u. 18. 8/34. szám alatti egy szoba, 36 m2 alapterületű, összkomfortos önkormányzati 
lakást a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának napján hatályba lépő bérleti 
szerződésben azzal a feltétellel, hogy közjegyzői okiratba foglaltan vállalja, hogy az 1108 Budapest, 
Gőzmozdony u. 18. 8/34. szám alatti lakásba - annak rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-től való tudomásszerzést követő 30 napon belül -
átköltözik, és az 1106 Budapest, Maglódi út 5. fszt. 6. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában, 
kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal a másik lakás birtokbavételét követő 8 napon belül a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2019. február 15. 
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. 

17 /2019. (I.15.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Endre u. 7 / A fszt. 2. 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, Endre u. 
7 / A fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 68 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban Nánási Dávid számára határozott időre, 2021. január 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. február 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési 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. 

18/2019. (I.15.) HB határozat 
Papp Lászlóné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Papp Lászlóné született 
Mezei Ildikónak az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 11. szám alatti volt bérleményén fennálló 
hátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2019. február 15. 
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 2. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

19/2019. (I.15.) HB határozat 
Markó László önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Markó Lászlónak az 1106 
Budapest, Hatház u. 3. 2/215. szám alatti volt bérleményén fennálló hátralékára 48 havi 
részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2019. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztés 1. pontjával kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Vermes Zoltán: Úgy látja, hogy a pályázó hölgynek meghalt a férje, és most támogatásra lenne 
szüksége, az unokának viszont nincs jövedelme, de valószínűleg ápolnia kell majd a nagymamáját. 
Kérdezi, hogy egy állandó ott tartózkodási engedélyt kaphat-e az unoka, bérlőtársi jogviszony 
nélkül is? 

Weeber Tibor: Közli, hogy nincs akadálya annak, hogy az unoka bejelentkezzen, mert a lakás 
nagysága ezt megengedi. A háttérben nemcsak ez van, hanem nyilvánvalóan az unoka a bérleti 
jogviszonyt szeretné majd folytatni. Ebben semmi rossz nincs, de az Önkormányzatnak figyelembe 
kell vennie az évek óta sorban álló kérelmezők érdekeit is. Később még vizsgálni fogják a 
nagymama helyzetét, bár az a tapasztalatuk, hogy ilyenkor nem feltétlenül költözik oda az unoka. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

20/2019. (I.15.) HB határozat 
Krauczy Ferencné és Krauczy Nikolett 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 Krauczy Ferencné 
született Pethő Ilona bérlőnek az 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 8. szám alatti, egy szobás, 42 mz 
alapterületű, komfortos lakás Krauczy Nikolett részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti 
kérelmét elutasítja. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2019. január 15. 
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. 
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21/2019. (I.15.) HB határozat 
Sztojka Aranka Anikó és Cibi Szilvia Renáta 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 Sztojka Aranka Anikó 
bérlőnek az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. 4. épület fszt. 54. szám alatti, egy szobás, 54 m2 
alapterületű, komfortos lakás Cibi Szilvia Renáta részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti 
kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. január 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalja a 15. napirendi pontot. 

15. 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 9.30 órakor bezárja. 

~ 
Dr. Mátrai Gáb 
bizottsági elnök 

Törvényességi szemg tból ellenjegyzem: ...---
\ . \/ 

jegyző 

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 FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTAT ÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2019. január 15-én 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Bányai Tibor Péter 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Mácsik András 

Szilágyi-Sándor András 

Almádi Krisztina Éva 

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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

2019. január 15-én 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 
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