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KŐBÁNYA 

il:Zéló varos 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 
Képvi se I ö-testü I ete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁL TAT ÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2019. március 19-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, 
Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, 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 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
hiva'.:alos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Kappel Patrícia 
Ehrenberger Krisztina 
Belkó Judit 
Nagy István 
Lajtai Ferencné 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Kálmánné Szabó Judit 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Jógáné Szabados Henrietta 

jegyző 

aljegyző 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

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

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss 
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Elnök: Jelzi, hogy a tárgyalóban szavazatszámláló gép nem alkalmazható, így az SZMSZ 63. § (1) 
bekezdése alapján a szavazás kézfeltartással történik. Javasolja, hogy a Bizottság 1. napirendi 
pontként „A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők 
Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda és intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 
158. számú előterjesztést, 2. napirendi pontként a „Beszámoló a Kocsis Sándor Sportközpont 
2018. évi szakmai tevékenységéről" szóló 134. számú előterjesztést, 3. napirendi pontként pedig 
„A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének kinevezéséről" szóló előterjesztést tárgyalja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal 1. napirendi pontként „A Kőbányai 
Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda és a Kőbányai 
Rece-fice Óvoda és intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 158. számú 
előterjesztést, 2. napirendi pontként a „Beszámoló a Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi 
szakmai tevékenységéről" szóló 134. számú előterjesztést, 3. napirendi pontként „A Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének kinevezéséről" szóló előterjesztést tárgyalja [74/2019. (111.19.)]. 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [75/2019. (111.19.)]: 

1. A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
és a Kőbányai Rece-fice Óvoda és intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (158. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. Beszámoló a Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi szakmai tevékenységéről (134. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének kinevezése (120. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2019. évi önköltségének és intézményi térítési 
díjának meghatározása (165. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási 
kérelme (136. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. A Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság támogatása (135. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A kőbányai nyugdíjasok 2019. évi balatonlellei üdültetéséről szóló pályázat kiírása (164. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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8. A kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívás (126. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati fe lhívás (127. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Az óvodai, iskolai nyári táborok, erdei iskolák 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 
(132. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. 2018. évi kulturális pályázatok elszámolása (117. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. 2019. évi kulturális és művészeti pályázat (113. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás (124. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Bem József Bajtársi Egyesület 2018. évi támogatásának elszámolása (148. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolása (128. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2018. évi támogatásának elszámolása (133. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásának elszámolása (118. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

18. A BILL ÉS FIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018. évi támogatásának elszámolása (131. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. A „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány" 2018. évi támogatásának 
elszámolása (130. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Besszer Koncert Kft. 2018. évi támogatásának elszámolása (129. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolása (149. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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22. A civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás (125. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Szent László király Alapítvány, a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért 2018. évi támogatásának 
elszámolása (123. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A László Király Egyházi Kórusalapítvány 2018. évi támogatásának elszámolása (146. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 2018. évi támogatásának elszámolása (145. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

26. A Budapest X. kerület Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2018. évi 
támogatásának elszámolása (147. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

27. Budapest Kőbányai Szent László Plébánia 2018. évi támogatásának elszámolása (114. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

28. Budapest Kőbányai Szent László Plébánia részére a Szent György nyári hittanos tábor céljára 
nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása (140. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

29. A Kőbányán működő egyházak 2018. évi támogatásának elszámolása (137. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

30. A Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásáról szóló pályázati fe~hívás (119. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. A Kőbányai Szent György Plébánia felújítása céljából támogatás nyújtása (139. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

32. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (152. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

33. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (151. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

34. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (154. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

35. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (122. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4 



36. Lakásbérleti jogviszonyok pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése (17 5. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (160. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

38. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása (155. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

39. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (153. 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: 

40. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (150. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők 
Óvoda és a Kőbányai Rece-fice óvoda és intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy néhány pontosítást tesz a határozattervezet szövegéhez, amelyek. 
ugyanakkor érdemben nem érintik annak tartalmát. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: az előterjesztés 1. mellékletét képező 
határozattervezetben a „Bódi Imrénét" szövegrész helyébe a „Bódi Imréné" szöveg lép, továbbá a 
3. mellékletben szereplő határozattervet 1. pont e) alpontban a „2014." szövegrész helyébe a 
„2024." szöveg, a 3. pont a) alpontjában az „Krisztinát" szövegrész helyébe az „Almádi Krisztina 
Évát", aj) alpontjában az „András" szövegrész helyébe az „Andrást" szöveg lép. 

(158/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a 158/1. módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 158/1. módosító 
javaslatot [76/2019. (III. 19.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 158. 
számú előterjesztés támogatásáról a 158/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda és 
intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 158. számú előterjesztést a 158/1. 
módosító javaslat figyelembevételével támogatja [77 /2019. (III. 19.)]. 

s 



2 napirendi pont: 
Beszámoló a Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Nagy István intézményvezetőt. Véleménye szerint nagyszerű munkát végez a 
Sportközpont, megemlíti, hogy most indult a Mozdulj Kőbánya! programsorozat az Ihász utcai 
sporttelepen. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van 
jelezze. 

Radványi Gábor: Megköszöni a Kőbánya Sportolója gálán végzett munkát a Sportközpont 
dolgozóinak. Magas volt a nézőszám, az eddig kritikaként megfogalmazott rendezvényszervezés 
most jól sikerült. Bízik benne, hogy ez így lesz egész évben. 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál a Sportközpontnak, úgy látja a beszámolóból. hogy eredményes 
és jó munkát végeznek. További jó munkát és sok sikert kíván az intézménynek. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 134. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

78/2019. (III. 19.) HB határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolóját elfogadja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjének kinevezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Köszönti Lajtai Ferencné ügyvezetőt. Úgy véli, az elmúlt évek munkája eredményes volt. 
Nemcsak Kőbányán ismert az intézmény, hanem az egész fővárosban, sőt Pest megyében is. 
Támogatja továbbra is Lajtai Ferencné kinevezését. 

Vermes Zoltán: Kifejti, hogy felügyelőbizottsági tagként közelről látja az intézmény napi 
munkáját, ahol napi harcot folytat Ügyvezető Asszony. Csak ismételni tudja az elismerő szavakat. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 120. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 
kinevezéséről" szóló 120. számú előterjesztést támogatja (79 /2019. (III. 19.)]. 

4. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2019. évi önköltségének és intézményi térítési 

díjának meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. 
Összefoglalásképpen elmondja, hogy április 1-jéig kell megállapítania a fenntartónak minden 
évben a térítési díjat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ esetében. Egyedül a Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft.-nél lenne az étkeztetés kivételével minden szolgáltatás térítési díjának minimális, napi 40 Ft
os emelése. Kérdezi Lajtai Ferencnét, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban hozzászólni? 

Lajtai Ferencné: Kéri a minimális, napi 40 Ft-os térítési díj emelésének a támogatását. Az elmúlt 
években nagyon alacsonyak voltak a díjak. Úgy látja, hogy az idősek szívesebben fogadják az éves 
alacsonyabb összegű emelést, mintha több év után drasztikusan emelnék a térítési díjat. 
Méltányosnak, megfizethetőnek gondolja a díjat az idősek részéről, akiket előre tájékoztattak 
erről, így számítanak is rá. 

Vermes Zoltán: Méltatja az intézmény felügyelőbizottsági elnökének, dr. Rajháthy Beatrixnak a 
munkáját és szorgalmát. Úgy véli, megérdemelne valamilyen díjat vagy elismerést. 

Ehrenberger Krisztina: Jelzi, hogy az előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozattervezet 
címében elírás történt. Nem a 2018. évi, hanem a 2019. évi intézményi térítési díjakról van szó. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: az előterjesztés 1. mellékletét képező 
határozattervezet címéből a „2018. év" szövegrész törlésre kerül. 

(165/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 165/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 165. 
számú előterjesztés támogatásáról a 165/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások 2019. évi önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározásáról" szóló 165. 
számú előterjesztést a 165 /1. számú módosító javaslat figyelembevételével támogatja [80 /2019. 
(III.19.)]. 

5. napirendi pont: 
A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási 

kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. Elmondja, 
hogy az elmúlt évben 58 esetben végezte az Alapítvány X. kerületi lakc:mmel rendelkező 
újszülöttek szállítását. 300 OOO Ft-tal támogatta az elmúlt évben az Önkormányzat az Alapítvány 
munkáját és idén is ennyi támogatást kértek. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 136. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Peter Cerny Alapítvány a Beteg 
Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási kérelméről" szóló 136. számú 
előterjesztést támogatja [81/2019. (III. 19.)]. 
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6. napirendi pont: 
A Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. 
Tájékoztatásul közli, hogy két nagy rendezvényt szervez a Kft., egyet tavasszal és egyet télen. Most 
4 OOO OOO Ft támogatást kértek több programra. Meghatározó esemény szokott lenni a kerület 
sportéletében a Nagy Sportágválasztó. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza 
meg döntését a 135. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Nagy Sportágválasztó, BBU 
Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásáról" szóló 
135. számú előterjesztést támogatja [82/2019. (III. 19.)]. 

7. napirendi pont: 
A kőbányai nyugdíjasok 2019. évi balatonlellei üdültetéséről szóló pályázat kiírása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Elmondja, hogy 2019. május 19-ig kell benyújtani a pályázatokat, utószezonban üdülhetnek a 
nyugdíjasok. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 164. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

83/2019. (III.19.) HB határozat 
a kőbányai nyugdíjasok 2019. évi balatonlellei üdültetéséről szóló pályázat kiírásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai nyugdíjasok 2019. évi balatonlellei üdültetésére 
pályázatot ír ki, amelynek a pályázati felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a 
Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi balatonlellei üdültetéshez 1 275 242 Ft 
összeget biztosítson a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (a 
Polgármester általános tartalékkerete) terhére, valamint gondoskodjon az előirányzat 
átcsoportosításáról a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ költségvetési soraira. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

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

8. napirendi pont: 
A kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Jelzi, hogy 2 OOO OOO Ft a pályázati keret, maximum 250 OOO Ft-os támogatást kaphat egy 
egyesület. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van 
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jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 126. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

84/2019. (III.19.) HB határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú 
támogatására 2 OOO OOO forint összegben, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 20. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati 
felhívást az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a 
Kőbányai Önkormányzat honlapján. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

9. napirendi pont: 
A kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályá7.ati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Röviden kifejti, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is 2 OOO OOO Ft a pályázati keret, egy 
sportoló maximum 250 OOO Ft-os támogatásra pályázhat. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, 
hogy a Bizottság hozza meg döntését a 127. számú előterjesztés elfogadásáról. 

85/2019. (III.19.) HB határozat 
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a kőbányai tehetséges sportolók egyem 
támogatására 2 OOO OOO forint összegben, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
12. melléklet 21. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívást az 
1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a 
Kőbányai Önkormányzat honlapján. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

10. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai nyári táborok, erdei iskolák 2019. évi támogatásáról szóló pályázati 

felhívás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Jelzi, hogy 6 OOO OOO Ft a pályázati keret összege. Kéri, akinek az előterjesztéssel 

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 

Lakatos Béla szóbeli módosító javaslata: Javasolja, hogy a pályázati keret összegét emeljék meg 
6 OOO OOO Ft-ról 8 OOO OOO Ft-ra. 
Indoklás: Alacsonynak tartja az összeget, 2018-as évben is ennyi volt a pályázati keret. A családok 
életét ezzel lehetne segíteni. 

(132/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kiegészítésül elmondja, hogy először 4 500 OOO volt a pályázati keret, majd 2 OOO OOO Ft, a 
tavalyi évben emelték 6 OOO OOO Ft-ra. 

Vermes Zoltán: Közli, hogy mivel március van, ilyenkor már minden erdei iskolát lekötöttek. Kéri, 
hogy a pályázati felhívást legközelebb március előtt tegyék közzé, hogy legyen felkészülési idő. Úgy 
véli januárban vagy februárban kellene kiírni a pályázatot. 

Elnök: Támogatja Vermes Zoltán kérését. Megjegyzi, hogy az óvodák és iskolák viszont az elmúlt 
év gyakorlata alapján tudhatnák már, hogy az Önkormányzat támogatja a nyári táborokat. 

Vermes Zoltán: Elmondása szerint sokan kérdezik tőle, hogy lesz-e most is támogatás? 

Gál Judit: Valóban jó lenne, ha megemelnék a pályázati keretet, de a 6 OOO OOO Ft keret is szép 
összeg. Megnyugtatásként elmondja, hogy a szerény anyagi körülmények között élő kőbányai 
gyerekeket máshogy is támogatja az Önkormányzat. Évente egy alkalommal nyári táborozást 
kaphatnak, erre felemelték a támogatás összegét 25 000-ről 30 OOO Ft-ra. A rossz körülmények 
között élő gyerekek egyéni kérelmet nyújthatnak be, plusztámogatást kérhetnek. A 6 OOO OOO Ft 
nem az egyéni támogatásra szokott menni, hanem szétosztják az iskolák között, amelyek 
programokra, szállásra és minden egyébre költhetik. Akiknek gondot okoz megfizetni az erdei 
iskolát, azok 100%-os támogatást kapnak rá. Bíztatja a rászorulókat, hogy ne legyenek restek, 
juttassák el az egyéni támogatási kérelmet. 

Radványi Gábor: Egyetért a Gál Judit által elmondottakkal. Lakatos Béla módosító javaslatára 
válaszul elmondja, hogy minden számnál van egy nagyobb szám, ugyanakkor a 2019. évi 
költségvetésben ezt a keretet már rögzítették. Ezeknek az ügyeknek a támogatása nem 
önkormányzati feladat, ezért úgy gondolja, hogy a régi támogatási összegek mellett a 6 OOO OOO Ft 
keret maradt a tavalyihoz képest bázisértéknek. Nem támogatja a 132/1. módosító javaslatot. 

Lakatos Béla: Nem ért egyet az előterjesztővel. Úgy gondolja ez a támogatási rendszer nem vált 
be, hogy mindenért pályázni kell. Véleménye szerint a mélyszegénységben élők nem fognak 
pályázatokat benyújtani, ezt az iskolának kellene elintézni, amennyiben ismeri a gyerek helyzetét. 
Visszavonja a 132/1. módosító javaslatát. 

Lakatos Béla szóbeli módosító javaslata: Javasolja, hogy a pályázati keret összegét emeljék meg 
6 OOO OOO Ft-ról 7 OOO OOO Ft-ra. 
Indoklás: Alacsonynak tartja az összeget, a keret összege nem követi az áremelések színvonalát. 

(132/2. módosító javaslat) 

Gál Judit: Tájékoztatásul közli, hogy az erdei iskolák támogatása alapvetően a tankerületek 
feladata. Nagyon kevés önkormányzat támogatja ezt, a Kőbányai Önkormányzat ezek közül való. 
Úgy gondolja, hogy köszönet jár a 6 OOO OOO Ft keretért is, ez egy nagyszerű lehetőség. A 
30 OOO Ft-os egyéni támogatásra a gyerekek nem maguk pályáznak, a szükséges papírokat beviszik 
az iskolába, adott esetben az iskolának van egy megbízottja, aki ezzel foglalkozik. A tanár 
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intézkedik, a szülőknek semmit nem kell tenni, pénzt sem kell kezelni, mindent megtesznek 
helyettük. Az iskola igazolja azt is, hogy a gyerek részt vett az erdei táborban. Saját 
intézményvezetői tapasztalatából elmondja, hogy az elmúlt 20 évben a Bem József Általános 
Iskolában anyagi okokból gyermek még nem maradt ki az erdei iskolából. Öt olyan gyerek volt ez 
idő alatt, aki más okokból nem akart elmenni, de ezek nem anyagi okok voltak. 

Elnök: Megosztja tapasztalatát a Harmat utcai iskolából, ahová a kislánya jár. Ott az osztályfőnök 
minden év elején kiosztja a gyerekeknek a kérelemhez a nyomtatványt, senki sem marad ki a 
táborokból. Kérdezi az előterjesztőt, hogy elfogadja-e a 132/2. módosító javaslatot? 

Az előterjesztő nem támogatja a 132/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 132/2. módosító javaslat elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 1 igen, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett nem fogadja el a 
132/2. módosító javaslatot [86/2019. (III. 19.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 132. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

87 /2019. (III. 19.) HB határozat 
az óvodai, iskolai nyári táborok, erdei iskolák 2019. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívásról 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai és iskolai nyári táborok, erdei iskolák 2019. évi 
támogatásáról szóló pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján tegye közzé, továbbá gondoskodjék arról, hogy az érintett általános iskolák és óvodák 
a pályázatról tájékoztatást kapjanak. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

11. napirendi pont: 
2018. évi kulturális pályázatok 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 117. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

88/2019. (111.19.) HB határozat 
a 2018. évi kulturális pályázatok elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a 2018. évi kulturális pályázat keretében 
a) a Sors Bona Alapítvány, 
b) a Kőbányai Költők Írók Egyesülete, 
e) a Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete, valamint 
d) a SENSARIA Képzőművészeti Egyesület 
elszámolását elfogadja. 
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12. napirendi pont: 
2019. évi kulturális és művészeti pályázat 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Röviden kifejti, hogy a 2 OOO OOO pályázati keretből egy pályázó legfeljebb 200 OOO Ft-ra pályázhat 
művészeti tevékenységével összefüggően 2019. augusztus 2-áig. Amennyiben nincs hozzászólás 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 113. számú előterjesztés elfogadásáról. 

89/2019. (111.19.) HB határozat 
a 2019. évi kulturális és művészeti pályázatról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a 2019. évi kulturális és művészeti pályázati felhívást az 1. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírekben tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

13. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Jelzi, hogy 3 OOO OOO Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
részére. A 2019. január l-jétől december 31-éig terjedő időszak programjaira lehet pályázni. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 124. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

90/2019. (111.19.) HB határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2019. évi támogatására 3 OOO OOO Ft összegben, amelynek fedezete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 17. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról 
szóló pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján tegye közzé. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

) 
14. napirendi pont: 

A Bem József Bajtársi Egyesület 2018. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 148. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

91/2019. (IIl.19.) HB határozat 
a Bem József Bajtársi Egyesület 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Bem József Bajtársi Egyesület 2018. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 

15. napirendi pont: 
A Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
15 OOO OOO Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat, ennek az elszámolása történik meg. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 128. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

92/2019. (III.19.) HB határozat 
a Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Merkapt Maraton Team Sportegyesület részére 2018. évben 
nyújtott 15 OOO OOO forint összegű támogatás elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

16. napirendi pont: 
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Tavaly az Önkormányzat 15 420 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Kelet-Pesti Tankerületi 
Központnak, ennek elszámolását 2019. február 22-én nyújtotta be a Tankerület. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 133. számú előterjesztés elfogadásáról. 

93/2019. (III.19.) HB határozat 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 2018. évben nyújtott 
15 420 OOO forint összegű támogatás elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

17. napirendi pont: 
A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Jelzi, hogy itt 10 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott az Önkormányzat a Művészetek 
Völgyében Kőbánya udvar létrehozására. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 118. számú előterjesztés elfogadásáról. 
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94/2019. (III. 19.) HB határozat 
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 

18. napirendi pont: 
A BILL ÉS FIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 131. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

95/2019. (III.19.) HB határozat 
a BILL ÉS FIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a BILL ÉS FIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

19. napirendi pont: 
A „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány" 2018. évi 

támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Közli, hogy 1 OOO OOO Ft összegű támogatást biztosított tavaly az Önkormányzat, ennek 
elszámolása megtörtént. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését 
a 130. számú előterjesztés elfogadásáról. 

96/2019. (111.19.) HB határozat 
a „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány" 2018. évi 
támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú 
Alapítvány" 2018. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

20. napirendi pont: 
A Besszer Koncert Kft. 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 129. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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97 /2019. (III. 19.) HB határozat 
a Besszer Koncert Kft. 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Besszer Koncert Kft. 2018. évi támogatásának elszámolását 
elfogadja. 

21. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Elmondja, hogy a civil szervezetek szakmai programjának támogatására 2018-ban 4 500 OOO Ft 
összegben írt ki az Önkormányzat pályázatot. A felhívásra 24 pályázat érkezett, ebből 23 volt 
érvényes. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 149. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

98/2019. (IIl.19.) HB határozat 
a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolása 
keretében 
1. a Budapesti Honismereti Társaság, 
2. az Emberbarát Alapítvány, 
3. az Életrevaló Karitatív Egyesület, 
4. a Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete, 
5. a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány, 
6. a Horvát Hagyományőrző Egyesület, 
7. az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete, 
8. a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete, 
9. a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete, 
10. a Lokomotív Turista Egyesület, 
11. a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete, 
12. a Magyar Szakszervezeti Szövetség, 
13. a Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete, 
14. a Magyar Vöröskereszt, 
15. az 56-os Szövetség, 
16. a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, 
17. a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete, 
18. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
19. a Szent László király Alapítvány, a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért, 
20. a Szociális Védegylet, 
21. a „SIBRIK" Kertszépítő Egyesület, 
22. a Töréspont Stratégiai Alapítvány és 
23. a Zene Mindenkié Egyesület 
elszámolását elfogadja. 

22. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 125. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

99/2019. (111.19.) HB határozat 
a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a civil szervezetek 2019. évi támogatására 
4 500 OOO Ft összegben, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 20. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című lapban tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

23. napirendi pont: 
A Szent László király Alapítvány, a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért 2018. évi 

támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Kifejti, hogy itt egy 2 OOO OOO Ft összegű támogatás történt, melyet az Alapítvány kizárólag a 
Kárpátia Zenekar fennállásának 15. évfordulója alkalmából megvalósuló dokumentumfilm 
elkészítési költségeire használhatta fel. 

Vermes Zoltán elhagyta az üléstermet. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 123. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

100/2019. (111.19.) HB határozat 
a Szent László király Alapítvány, a Szellemi és Erkölcsi Megújulásáért 2018. évi 
támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Szent László király Alapítvány, a Szellemi és Erkölcsi 
Megújulásért 2018. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

24. napirendi pont: 
A László Király Egyházi Kórusalapítvány 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 146. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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101/2019. (III.19.) HB határozat 
a László Király Egyházi Kórusalapítvány 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a László Király Egyházi Kórusalapítvány 2018. évben nyújtott 
2 098 OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 

25. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 145. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

102/2019. (III.19.) HB határozat 
a Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány részére 2018. 
évben nyújtott 3 OOO OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2018. évi 

támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Elmondja, hogy 1 OOO OOO Ft összegű támogatást adott itt az Önkormányzat, melyből 900 OOO Ft 
összeget az orgonakoncertre és zenél áhítat költségeire költöttek. Amennyiben nincs hozzászólás 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 147. számú előterjesztés elfogadásáról. 

103/2019. (III. 19.) HB határozat 
a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2018. évi 
támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség 
Alapítvány részére 2018. évben nyújtott 1 OOO OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást 
elfogadja. 

2 7. napirendi pont: 
Budapest Kőbányai Szent László Plébánia 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 114. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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104/2019. (III.19.) HB határozat 
a Budapest Kőbányai Szent László Plébánia 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Kőbányai Szent László Plébánia 2018. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

28. napirendi pont: 
Budapest Kőbányai Szent László Plébánia részére a Szent György nyári hittanos tábor 

céljára nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy ez az egyik meghatározó nyári tábor Újhegy életében, 7 .3 fő vette igénybe, 
sokan szociálisan rászorulók. A gyerekek visszajelzéseiből tudják, hogy jól érezték magukat, volt, 
aki most jutott el először Tihanyba. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van jelezze. 

Gál Judit: Ez a hittanos tábor emlékezteti a nyári táborra, hiszen nem alszanak ott a gyerekek, az 
Önkormányzat reggeltől délutánig biztosít programot és napi háromszori ellátást számukra. A két 
tábor költsége közel 20 OOO OOO Ft körül van, ehhez jön hozzá az erdei tábor költsége és az egyéni 
támogatások költsége. Véleménye szerint az Önkormányzat elég sok forrást és lehetőséget biztosít 
a kőbányai gyerekek számára. A balatonlellei tábor ára ráadásul nagyon kedvezményes, ha piaci 
alapon kerülne megállapításra a 10 napos tábozás, az legalább 60-70 OOO Ft lenne. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 140. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

105/2019. (III. 19.) HB határozat 
a Budapest Kőbányai Szent László Plébánia részére a Szent György nyári hittanos tábor 
céljára nyújtott 2018. évi támogatás elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Kőbányai Szent László Plébánia részére a Szent 
György nyári napközis hittanos tábor céljára a 2018. évben nyújtott 800 OOO Ft összegű 
támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 

29. napirendi pont: 
A Kőbányán működő egyházak 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 137. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

106/2019. (IIl.19.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2018. évi támogatásának 
elszámolása keretében a 
a) Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség, 
b) Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség, 
e) Budapest Kőbányai Református Egyházközség, 
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d) Budapest Kőbányai Szent György Plébánia, 
e) Kőbányai Szent László Plébánia, 
f) Lengyel Perszonális Plébánia, valamint 
g) Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete 
elszámolását elfogadja. 

30. napirendi pont: 
A Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

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 119. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

107 /2019. (III.19.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki a Kőbányán működő egyházak 2019 ev1 
támogatására 1 500 OOO Ft összegben, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 20. során rendelkezésre áll. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az 
1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívásnak a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

31. napirendi pont: 
A Kőbányai Szent György Plébánia felújítása céljából támogatás nyújtása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Weeber Tibor: Kiegészítésül elmondja, hogy a templom alapvetően a hívek adakozásából épült, a 
befejező munkálatokra már nem maradt pénz, például a csempézésre vagy a lépcsőkre. Most az új 
plébános kért segítséget a befejező munkákra. Kívülről az egyház támogatásával újították fel. 

Elnök: Méltó helyre kerül véleménye szerint a pénz és a templom 25 éves fennállása is méltó 
módon lesz megünnepelve a felújítással. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 139. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással „A Kőbányai Szent György 
Plébánia felújítása céljából támogatás nyújtásáról" szóló 139. számú előterjesztést támogatja 
[108/2019. (III.19.)]. 
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32. 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 152. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

109 /2019. (III. 19.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy Aradszki Éva Edina pályázata érvénytelen, 
mivel a kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
kiírásnak. 
2. A Bizottság Balázs Pálné részére a megvásárolt vérnyomásmérőhöz támogatást biztosít, amely 
a vérnyomásmérő vételárának 90%-a, 13 050 Ft. 
3. A Bizottság Botos László részére felső fogsor elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a felső 
fogsor árának 90%-a, legfeljebb 46 800 Ft. 
4. A Bizottság Brahmi Judit Kozette részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő árának 70%-a, legfeljebb 29 400 Ft. 
5. A Bizottság Brahmi Judit Kozette részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 50%-a, legfeljebb 123 500 Ft. 
6. A Bizottság Gertner Ildikó részére a gyermeke, Maár Lara Petra retenciós készülékének 
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a retenciós készülék önrészének 90%-a, legfeljebb 
13 410 Ft. 
7. A Bizottság György Istvánné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 46 900 Ft. 
8. A Bizottság Gyurkovics László Ádámné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 59 885 Ft. 
9. A Bizottság Harazinné Vogl Éva részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás árának 50%-a, legfeljebb 140 OOO Ft. 
10. A Bizottság Ilyés Melinda Ilona részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék önrészének 50%-a, legfeljebb 154 180 Ft. 
11. A Bizottság Nacsa Ágota Magdolna részére az elkészített alsó és felső fogsorhoz támogatást 
biztosít, amely az alsó és felső fogsor vételárának 90%-a, 43 200 Ft. 
12. A Bizottság Prónai Gáborné részére a gyermeke, Prónai Evelin megvásárolt szemüvegéhez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 20 720 Ft. 
13. A Bizottság Sarkadi István részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 60 735 Ft. 
14. A Bizottság Seres Sándorné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 35 120 Ft. 
15. A Bizottság Tóth Gyöngyi részére a gyermeke, Antal Boglárka megvásárolt szemüvegéhez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 22 570 Ft. 
16. A Bizottság Tóth Károlyné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 20 520 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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33. 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 151. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

110/2019. (III. 19.) HB határozat 
ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 

' 1. A Humánszolgáltatási Bizottság Barati Katalin részére ápolási támogatást állapít meg 2019. 
április l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 
96 OOO Ft. 
2. A Bizottság Hegedűs Valéria részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Holeva Eleftherie részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Kiss Tibor részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l-jétől 12 hónapos 
időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
5. A Bizottság Kitzberger Jánosné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
6. A Bizottság Lakatos László részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
7. A Bizottság Lakatos Vilma részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
8. A Bizottság Ruszó Elemérné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
9. A Bizottság Sarkadi Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
10. A Bizottság Sarkadi István részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április l -jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
11. A Bizottság Varga Margit részére ápolási támogatást állapít meg 2019. április 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 

34. 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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111/2019. (111.19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 7. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Bánya u. 
7. fszt. 10. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Szabó 
Lajos számára határozott időre, 2021. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. április 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? Az előterjesztésben látja, hogy a pályázó nem 
csatolta a közüzemi igazolásokat. Kérdezi, hogy történt-e valami változás azóta? 

Ehrenberger Krisztina: Nem történt változás, a kérelmező azóta sem csatolta az igazolásokat. A 
kérelmet 30 napot túl adta be, miután már lejárt a bérleti szerződése. Mindenképpen el kellett 
volna utasítani a megfelelő rendelet alapján. 

Lakatos Béla: Az előterjesztésben látja, hogy a Hölgynek 2018. december 31-ig szólt a bérleti 
jogviszonya. 2019. január 2-án adta be a kérelmét. Kérdezi, hogy csak 2-3 napon múlott, hogy 
elutasították a kérelmét? 

Elnök: Válaszul elmondja, hogy a bérleti szerződés lejárta előtt kell 30 nappal beadványt beadni. A 
30 napos moratórium után adta be 2-3 nappal a régi bérlő az igénylést, ezzel a rendeletet is 
megsértette. 

Weeber Tibor: Kiegészítésül hozzáteszi, hogy kimennek ellenőrizni a bérleményt a szerződés 
lejárta előtt és felhívják a bérlő figyelmét, továbbá aláíratják vele, hogy el ne felejtse beadni az 
igénylését hosszabbításra. Azt is elmondják neki mi kell hozzá. Ezután van egy nyugodt hónapja, 
hogy beadja az igénylét utána egy újabb hónap, ezután már nem tudnak vele mit kezdeni. 
Figyelmeztetést is kapott, és még azóta sem nyújtotta be a nullás igazolásokat. Elképzelhető, hogy 
nem is fizette a közműveket, de ezt majd utólag tudják meg. 

Elnök: Megjegyzi, hogy azóta sem hozta az igazolásokat a Hölgy pedig már marcms van. 
Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. 
mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

112/2019. (III. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 29 /B fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Aracsi Mónikának az 1102 
Budapest, Füzér u. 29/B fszt. 10. szám alatti egy szoba, 33 m2 alapterületű, komfortos lakás 
bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. április 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? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 
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113/2019. (III. 19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bolgár u. 8. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Bolgár u. 
8. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást Boldogházi Andrásné 
született Hunka Mária Erzsébet és Ötvös Vilmos számára helyreállítási kötelezettséggel határozott 
időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónapra, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségüknek eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, egy évre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő : 2019. április 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? 

Lakatos Béla: Kérdezi, hogy ha az igénylő egyedül él, hogy kaphatott 67 m2-es lakást a Maglódi út 
32-36. szám alatt. Hogy lehet, hogy VIII. kerületi lakosként biztosítanak számára lakást? 

Elnök: Helyreállítási kötelezettséget vállalt a pályázat benyújtásakor. Ebben az esetben probléma 
volt a közüzemi szerződések megkötésével. 

Weeber Tibor: A bérleti jog az övé, de az élettársával lakja a bérleményt. Ez egy olyan romhalmaz 
volt, amit többen nem vállaltak el. 6-7 millió forintot költött a bérlő a lakásra, bizonytalan volt, hogy 
helyre tudja-e hozni a lakást. Mindig is dolgozott a bérlő, műemlékkarbantartó az FKF Nonprofit 
Zrt.-nél. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

114/2019. (III. 19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 32- 36. 11. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi 
út 32-36. 11. épület fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 67 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Orsós László számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötést követő 30 napon belül bemutatja az ELMŰ
ÉMÁSZ Kft.-vel megkötött közüzemi szerződést, amelynek a költségeit a bérlő viseli. 
Határidő: 2019. április 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. 
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115/2019. (III.19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 46. épület fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hungária 
krt. 1-3. 46. épület fszt. 4. szám alatti egy és fél szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Szombatiné Sági Ildikó Erzsébet számára határozott időre, 2020. március 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

35. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek 

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 122. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

116/2019. (III.19.) HB határozat 
Dobrováné Balog Éva Ilona és Dobrova Viktor bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Dobrováné Balog Éva 
Ilona bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Dobrova Viktor számára 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos 
lakást bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

36. 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 
előterjesztés 3 határozattervezetéről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozatként 
szerepelnek. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 175. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

117 /2019. (III.19.) HB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 
(7 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, 
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Gyömrői út 88. A épület 3. emelet 14. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának - a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság határozatában meghatározott pénzbeli térítés mellett - közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez azzal, hogy a bérlőtársak 2019. május 30. 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: 2019. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

118/2019. (III.19.) HB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 

(7 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 1. emelet 8. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának - a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság határozatában meghatározott pénzbeli térítés mellett - közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez azzal, hogy a bérlő 2019. május 30. 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: 2019. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

119/2019. (III.19.) HB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

(7 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, 
Vaspálya utca 57. 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. május 30. 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: 2019. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

jogviszony létesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy amennyiben egyetértés van a Bizottság egyben hozza meg döntését az 
előterjesztésben szereplő igénylők kérelmeiről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön 
határozatként szerepelnek. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
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észrevétele van jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését 
a 160. számú előterjesztés elfogadásáról. 

120/2019. (IIl.19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u.18. 9/35. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 Csics Szilvia Orsolya 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. 1. 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 1108 Budapest, 
Gőzmozdony u. 18. 9 /35. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Csics 
Szilvia Orsolya számára határozott időre, 2021. március 31. napjáig felújított, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a nevezett az 
1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. 1. szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást a szerződéskötést követő 30 napon belül a jelenlegi állapotában, kiürítve, 
üzemképes berendezési tárgyakkal együtt átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2019. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

121/2019. (III.19.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. 4/38. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kőrösi 
Csoma Sándor út 2-4. 4/38. szám alatti kettő szoba, 57 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Bacsa Ferenc és Bacsa Ferencné született Hajas Brigitta számára helyreállítási kötelezettséggel a 
helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónap határozott időre, illetve ha a helyreállítási 
kötelezettségüknek a Vagyonkezelő által ellenőrzött módon eleget tesznek, a műszaki átvétel 
időpontjától számított újabb határozott időre, három évre szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1103 Budapest, Kápolna u. 5. 4/32. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást tisztán, kifestve a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
2. Az 1. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1103 Budapest, Kápolna 
u. 5. 4/32. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2019. április15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: az előterjesztés 3. mellékletében szereplő 
határozattervezet törlésre kerül. 
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Indokolás: a határozattervezet okafogyottá vált az előterjesztés elkészítését követően, a 
kérelmezők meggondolták magukat ezügyben, pénzbeli térítés ellenében szeretnének lemondani 
inkább a bérleti jogukról. 

155/1. módosító javaslat 

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. 

122/2019. (III.19.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 41. 6/25. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 
Petrovich Mária Júlia és Sebestyén Orsolya 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. fszt. 4. szám alatti 
lakásra vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően 
az 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 41. 6/25. szám alatti kettő szoba, 56 mz alapterületű, 
összkomfortos lakást felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Petrovich Mária 
Júlia és Sebestyén Orsolya számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. fszt. 4. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában 
a cserelakás átvételét követő 30 napon belül kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal együtt 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
Határidő: 2019. április15. 
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. 

123/2019. (III.19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 1. 8/32. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 
Virosztekné Zsákai Veronika született Zsákai Veronika és Virosztek Róbert 1105 Budapest, 
Vaspálya u. 58. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás 
biztosításával történő felmondását követően az 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 1. 8/32. szám 
alatti kettő szoba, 50 mz alapterületű, összkomfortos lakást felújított, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban Virosztekné Zsákai Veronika született Zsákai Veronika és 
Virosztek Róbert számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy 
az 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. fszt. 2. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában a cserelakás 
átvételét követő 30 napon belül kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal együtt a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. április15. 
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. 
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124/2019. (III. 19.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Lenfonó u. 12. 7 /29. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 Vaszi 
Klára 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. 1/6. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének 
cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1108 Budapest, Lenfonó u. 12. 7 /29. 
szám alatti kettő szoba, 50 mz alapterületű, összkomfortos lakást felújított, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban Vaszi Klára számára határozatlan időre szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy az 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. 1/6. szám alatti lakást a jelenlegi 
állapotában a cserelakás átvételét követő 30 napon belül kiürítve, üzemképes berendezési 
tárgyakkal együtt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2019. április15. 
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. 

125/2019. (III.19.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Vaskő u. 3. 3. lh. 1/23. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 
Komjáti Jánosné született Fikner Mária 1105 Budapest, Román u. 6. fszt. 1. szám alatti lakásra 
vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1101 
Budapest, Vaskő u. 3. 3. lh. 1/23. szám alatti egy és fél szoba, 47 mz alapterületű, komfortos lakást 
felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Komjáti Jánosné született Fikner 
Mária számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1105 
Budapest, Román u. 6. fszt. 1. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában a cserelakás átvételét 
követő 30 napon belül kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal együtt a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2019. április15. 
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? Kérdezi, hogy a rendeltetésszerű használatra 
alkalmas 27 m2-es lakásnak miért van 7 126 698 Ft felújítási költsége? 

Belkó Judit: Válaszul elmondja, hogy ennek a lakásnak a felújítása a közelmúltban befejeződött, 
közbeszerzési eljárás keretében végezték. A lakásfelújítást ilyen áron vállalták el. 

Weeber Tibor: Jelzi, hogy nem most kell még a lakásra rákölteni, a felújítás már megtörtént. 

Elnök: Köszöni a kiegészítést. Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza 
meg döntését az előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 
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126/2019. (IIl.19.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 62. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 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 
Ádámné Mészáros Ágnes Ilona született Mészáros Ágnes Ilona 1101 Budapest, Hős u. 15/ A 1/113. 
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő 

felmondását követően az 1103 Budapest, Gergely u. 62. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 27 m2 

alapterületű, komfortos lakást felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
Ádámné Mészáros Ágnes Ilona született Mészáros Ágnes Ilona számára határozatlan időre 
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 15/ A 1/113. szám 
alatti lakást a jelenlegi állapotában a cserelakás átvételét követő 30 napon belül kiürítve, 
üzemképes berendezési tárgyakkal együtt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2019. április15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

39. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Hegedűs Károly szóbeli módosító javaslata: Az előterjesztés 2. mellékletében szereplő 
határozattervezetben a „Tárna u. 6.11 szövegrész helyébe a „Tárna u. 4.11 szövegrész lépjen. 
Indoklás: Gépelési hiba van a határozattervezetben. 

153/1. módosító javaslat 

Az előterjesztő támogatja a 153 /1. módosító javaslatot. 

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. 

127 /2019. (III.19.) HB határozat 
Lakatos Árpád és Mervel Zsuzsanna lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján 
hozzájárul Lakatos Árpád Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
1104 Budapest, Bodza u. 34. fszt. 1. szám alatti egy szoba, 29 mz alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és Merve! Zsuzsanna 3786 Lak 30 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a 3786 Lak, Dózsa György út 5. szám alatt található, 1327 m2 területű, 
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 1104 Budapest, Bodza 
u. 34. fszt. 1. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást Mervel Zsuzsanna 
számára a jelenlegi állapotában határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. április 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. 

128/2019. (III.19.) HB határozat 
Farkas Norbert és Rajtik József Károly lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján 
hozzájárul Farkas Norbert Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/63. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozott idejű, 2021. január 31. napjáig szóló bérleti jogának és Rajtik József Károly 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1105 Budapest, Gergely 
u. 6. fszt. 6-7. szám alatt található kettő szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó 
határozott idejű, 2021. december 31. napjáig szóló 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 1105 Budapest, 
Gergely u. 6. fszt. 6-7. szám alatti kettő szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást Farkas Norbert 
számára határozott időre, 2021. december 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1106 Budapest, Tárna 
u. 4. 2/ 63. szám alatti egy szoba, 29 mz alapterületű, komfortos lakást Rajtik József Károly számára 
határozott időre, 2021. január 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. április 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? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról. 

129/2019. (III.19.) HB határozat 
Dudás Ottó Attiláné és Balog Mária lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján a Dudás Ottó Attiláné 
született Nagy Angéla Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
1103 Budapest, Kőér u. 34. 1/4. szám alatti kettő szoba, 62 mz alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozott idejű, 2021. november 30. napjáig szóló bérleti jogának és a Balog Mária 
tulajdonában álló, 5746 Kunágota 970 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 5746 
Kunágota, Ady Endre u. 19. szám alatt található lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogának a cseréjéhez történő hozzájárulás iránti kérelmet elutasítja. 
Határidő: 2019. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalja a 40. napirendi pontot. 
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40. 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 10.20 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

+-~~ 
Dr. Fejér Tibor 
bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2019. március 19-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 FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

2019. március 19-én 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 
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Meghívottak: (aláírás): 

Kálmánné Szabó Judit t~~~ _j ___ &k'. __ ~~~--: _______________________ _ 
Kárpáti Beatrix 
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