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Budapest Főváros X. kerület Kő bán yai ö nkormányzat
Képviselő-testülete

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HUMÁNSZOLGÁL TATÁSI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2019. május 14-én a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em.
115.) megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 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:

Távolmaradás oka:

Bányai Tibor Péter, a Bizottság képviselő tagja
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja

hivatalos elfoglaltság
hivatalos elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
Weeber Tibor
RadványiGábor
Dr. Kappel Patrícia
Ehrenberger Krisztina
Belkó Judit
Bernáthné Balogh Ildikó
Blattner Edit
Babics Attiláné
Czanka Lajosné
Surányi Tünde
Gyéressy Éva

jegyző

alpolgármester
alpolgármester
a Jegyzői Főosztály képviseletében
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezel ő Zrt. képviseletében
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője
a Kőbányai Bóbita Óvoda vezetője
a Kőbányai Zsivaj Óvoda vezetője
a Kő bányai Gyöngyike Óvoda vezetője
a Kőbányai Hárslevelű Óvoda vezetője
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetője

Meghívottak:
Kárpáti Beatrix
Kálmánné Szabó Judit
Horváthné dr. Tóth

Enikő

Jógáné Szabados Henrietta

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
F ő osztály
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 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
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Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend
elfogadásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el

napirendjét [176/2019. (V.14.)]:
1. Átfogó értékelés a 2018. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról (272. számú előterjesztés)
Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

2. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú
Egyesülettel ellátási szerződés kötése (286. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
3. A 2019 /2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok (289. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
4. A fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázati felhívás (258. számú
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

előterjesztés)

5. Beszámoló az Anyaoltalmazó Alapítvány ellátási szerződésének a 2018. évi teljesítéséről (273.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
6. Az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
(265. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
7. A

kőbányai

sportegyesületek 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása (267. számú

előterjesztés)
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

8. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (266.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
9. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolója
(254. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
10. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott
személy térítési díjának méltányosságból történő csökkentése (2 74. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
11. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (253. számú
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

előterjesztés)

12. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (250. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
13. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (252. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
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14. Önkormányzati lakás cseréjére vonatkozó kérelem (271. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
15. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett

történő

felmondása (251. számú

előterjesztés)
Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

16. Önkormányzati tulajdonú lakás részleges nem lakás célú használatára vonatkozó kérelem
(249. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
17. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesítése (287. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
18. A Budapest X. kerület, Hős utca 15. 2/49. szám alatti lakás tulajdonjoga és a Budapest X.
kerület, Gergely u. 68. fszt. 23. szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga cseréje (288.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
19. Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (257. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
20. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos

előszerződés

megkötése (270. 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:

21. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (256. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

1. napirendi pont:
Átfogó értékelés a 2018. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. Amennyiben
nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 272. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az „Átfogó értékelés a 2018. évi
kerületi gyermekjóléti feladatokról" tárgyú 272. számú előterjesztésttámogatja [177 /2019. (V.
14.)].

2. napirendi pont:
A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú
Egyesülettel ellátási szerződés kötése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. Elmondja,
hogy mindkét családi bölcsőde maximum 7- 7 gyermek ellátását vállalta, az ellátási szerződések
2019. augusztus 31-éig szólnak. A támogatás mértéke 53 OOO Ft/fő/hó. Amennyiben nincs
hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 286. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással „A Kis Cimborák Nonprofit
Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés
kötéséről" szóló 286. számú előterjesztést támogatja (178/2019. (V. 14.)].

3. napirendi pont:
A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze.

Radványi Gábor: Jelzi, hogy ez minden évben fontos napirendi pont, hiszen az óvodák működését
nagymértékben meghatározza az, hogy hány és milyen óvodai csoport indul. Kiemeli, hogy 274 fő
- viszonylag magas arányú - azoknak a gyerekeknek a száma, akik továbbra is az óvodában
maradnak. Ez az utóbbi 3 évhez képest emelkedő tendenciát mutat. A Kőbányai Ászok Óvodában
és a Kőbányai Kincskeresők Óvodában 1-1 csoporttal kevesebb indul, mint tavaly, a többi óvodában
megmarad a csoportszám. A Kőbányai Mocorgó Óvoda speciális helyzetben van, összevonták,
ennek következményeit kénytelen elviselni. Javasolja támogatásra az előterjesztést.
Elnök: Köszöni Alpolgármester úrnak a kiegészítést. Az is megállapítható az anyagból, hogy 172
gyermek más intézménybe iratkozik. 430 szabad férőhely mutatkozik összességében. A
2015/2016-ban született gyerekeket vizsgálták meg, a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben pedig
meghatározták kik mennek óvodai nevelésbe. 95 csoport van a kerületben az óvodai nevelési
intézményekben összesen. Jogszabály határozza meg, hogy 3 éves kor fölött napi 4 óra ellátást kell
biztosítani a nevelési intézményekben a gyerekeknek. Amennyiben nincs több hozzászólás kéri,
hogy a Bizottság hozza meg döntését a 289. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A 2019 /2020. nevelési évben

indítható óvodai csoportokról" szóló 289. számú

előterjesztésttámogatja

(179/2019. (V.14.)].

4. napirendi pont:
A fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázati felhívás
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze.
A kerületi alapellátásban működő fogorvosoknak biztosít az Önkormányzat egy pályázati
lehetőséget

orvosi műszerekre, berendezési tárgyakra, fogászati kezelőegységek pótlására. Itt egy
2 OOO OOO Ft-os keret áll rendelkezésre, 2019. június 30-áig lehet pályázni. Tavaly 12 fő pályázott
a kerületi gyermek és felnőtt fogorvosi praxisból. 125 OOO Ft a maximális elnyerhető összeg. Úgy
látja, hogy a tavalyi 12 pályázó összegét tekintve nem merítette ki a keretet. Kérdezi, hogy van-e rá
mód és lehetőség, hogy egyedi esetekben az egy fő által megpályázható összeget megemeljék,
amennyiben nem merítik ki a keretet?

Dr. Szabó Krisztián: Közli, hogy lehetséges a kerethez arányosítani az eredményeket akkor, ha
eltérő a pályázók száma. Ezt lehetősége van mérlegelni a Bizottságnak.
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Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a háziorvosok számára is legyen ilyen pályázati lehetőség a
következő években, mert az alulfinanszírozottság miatt fejlesztésre, de akár csak szinten tartásra
sincs elég pénzük.
Elnök szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 1. mellékletében szereplő Pályázati
felhívás második bekezdésében mind a támogatás összegénél, mind a támogatás mértékénél a
,,legfeljebb 125 OOO Ft" szövegrész helyébe a „legfeljebb 150 OOO Ft" szöveg lép.
Indoklás: a magasabb megpályázható összeg esetén jobban ki tudják használni a pályázati keretet.
258/1. módosító javaslat
Az előterjesztő támogatja a 258/1. szóbeli módosító javaslatot.
Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe.

Elnök: Köszönti Képviselő urat. Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Amennyiben
nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 258. számú előterjesztés
elfogadásáról a 258/1. módosító javaslat figyelembevételével.
180/2019. (V. 14.) HB határozat
a fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázati felhívásról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság pályázatot ír ki az Önkormányzat közigazgatási területén
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződés alapján fogorvosi alapellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására 2 OOO OOO Ft összegben, melynek
fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 34. során rendelkezésre áll.
2. A Bizottság az Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
feladatellátási szerződés alapján fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
eszközbeszerzésének támogatásáról szóló pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást közvetlenül juttassa el
valamennyi, az Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező, az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján felnőtt-, illetve
gyermekfogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
A határozat 1. mellékletének szövege mindenben

megegyező az előterjesztésben szereplővel.

5. napirendi pont:
Beszámoló az Anyaoltalmazó Alapítvány ellátási szerződésének a 2018. évi teljesítéséről
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Az Önkormányzat támogatásának mértéke tavaly az
Alapítvány működési kiadásainak 4,02%-át fedezi. Az elmúlt évben öt anyát, egy apát és négy
gyermeket fogadtak Kőbányáról, továbbá a 2017. évről három anya és hét gyermek gondozása
húzódott át. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 273. számú
előterjesztés elfogadásáról.
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181/2019. (V.14.) HB határozat
az Anyaoltalmazó Alapítvány ellátási szerződésének a 2018. évi teljesítéséről szóló
beszámolóról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság az Anyaoltalmazó Alapítvány családok átmeneti ellátására
vonatkozó ellátási szerződése 2018. évi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

6. napirendi pont:
Az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2019. évi támogatására kiírt pályázat
elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Tájékoztatásul közli, hogy elsősorban iskolák szoktak pályázni minden évben, idén egy óvoda veszi
csak igénybe a lehetőséget, a Kőbányai Kiskakas Óvoda. Idén 6 OOO OOO Ft-os pályázati keret áll
rendelkezésre. S nap, 4 éjszakás tábor esetén biztosítja az Önkormányzat a pályázati forrást az
intézményeknek. Az összes táboroztatási költség 18%-át fedezi a támogatással az Önkormányzat.
Lakatos Béla: Fenntartja azt a véleményét, hogy kevés a 6 OOO OOO Ft-os pályázati keret. Bejelenti,
hogy nem fogja elfogadni a határozatot.
Elnök: Úgy látja, akkor Képviselő úr elveszi a 18%-os támogatási lehetőséget a táborozóktól.
Megemlíti, hogy korábban kisebb volt a pályázati keret, volt, amikor 2 OOO OOO Ft állt erre a célra
rendelkezésre. Ehhez képest most 6 OOO OOO Ft a pályázati keret. Van olyan iskola, ahol 1 637 OOO
Ft-tal támogatja az Önkormányzat a tábori költségeket. A nyári táboroztatás költsége is datálva van
ezenfelül, továbbá egyéb pályázati formák is vannak, szociális alaptól függetlenül is. Nem szeretné
az összes támogatási lehetőséget végigsorolni.
Gál Judit: Véleménye szerint örök vita ez Lakatos Béla és a többi képviselő között arról, hogy
elégségesek-e a tábori támogatások. Nemrég egy ülésen már felsorolták a legtöbb önkormányzati
támogatási lehetőséget. Egy akkor kimaradt, a Kőbányán működő Tanoda program. Ebben a
programban jelenleg 30 hátrányos helyzetű gyermek van, akiknek nyaranta teljesen ingyenes
táboroztatási lehetőséget biztosítanak. Úgy véli, hogy minden szerény anyagi körülmények között
élő kőbányai gyermek el tud menni minden esetben valamilyen táborba, mert támogatják őket.
Örül neki, hogy a balatonlellei tábor nem került bele ebbe a pályázatba. Lehetne több is a 6 OOO OOO
Ft-os pályázati keret, viszont ha ez nem lenne a 20-30 éve Kőbányán működő erdei iskolák
valószínűleg elsorvadnának, mert a Tankerület nem tudja ezeket támogatni. Megköszöni a
példaértékű támogatást.
Elnök: Elmondja, hogy Újhegyen is jelen vannak a támogatások. A Széchenyi István Általános Iskola
tábora és a Szent György hittanos tábor egész nyáron üzemel és nagyon sok hátrányos helyzetű
gyereknek kínál tartalmas, aktív kikapcsolódási lehetőséget. Maga a két tábor is támogatott már az
Önkormányzat által. Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését
a 265. számú előterjesztés elfogadásáról.
182/2019. (V.14.) HB határozat
az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2019. évi támogatására kiírt pályázat
elbírálásáról
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2019. évi
támogatására kiírt pályázat keretében támogatást nyújt
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a) az erdei iskolákra és az iskolai nyári táborokra a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére
5 952 OOO Ft összegben az 1. melléklet szerint, valamint
b) az óvodai táborra az óvoda önkormányzati támogatása és az ellátottak pénzbeli juttatásai
kiemelt előirányzatának megemelésével a Kőbányai Kiskakas Óvodának 48 OOO Ft összegben
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. sora terhére.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására és a
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére,
valamint a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
A határozat 1. melléklete mindenben

megegyező

az előterjesztésben

szereplővel.

7. napirendi pont:
A kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Elmondja, hogy 2 OOO OOO Ft pályázati keret áll rendelkezésre, a pályázónként elnyerhető összeg
legfeljebb 250 OOO Ft. 11 érvényes pályázat érkezett be. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy
a Bizottság hozza meg döntését a 267. számú előterjesztés elfogadásáról.
183/2019. (V.14.) HB határozat
a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a kőbányai sportegyesületek 2019. évi
sportcélú támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett 11 pályázatból 11 érvényes.
2. A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat alapján
az 1. mellékletben meghatározott sportszervezeteknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati
rendelet 12. melléklet 20. sora terhére összesen 2 OOO OOO Ft összegben.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
A határozat 1. melléklete mindenben

megegyező

az előterjesztésben szereplővel.

8. napirendi pont:
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Radványi Gábor: Kiegészítésül közli, hogy az előterjesztés szerint 9 nemzetiségi önkormányzatot
támogatnak 2019-ben. Kőbányán tíz van összesen, ebből a Kőbányai Román Önkormányzat nem
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igazán vesz részt semmilyen nemzetiségi programban, ezért javasolta azt, hogy nekik ne adjanak
támogatást. A megítélt támogatások egyrészt létszámarányosak, másrészt azt tükrözik, hogy a helyi
nemzetiségi önkormányzatok mennyire voltak aktívak a programok szervezésében. Kiemelt helyre
tették ezért a Kőbányai Roma Önkormányzatot, 600 OOO Ft támogatással. A Kőbányai Görög
Önkormányzat és a Kőbányai Szerb Önkormányzat is kiemelt a pályázat elbírálásánál az átlagnál
több programjuk és hagyományőrzésük aktivitása miatt.

Elnök: Köszöni a kiegészítést. Elmondja, hogy összesen 3 OOO OOO Ft pályázati keret áll
rendelkezésre. Felhívja a figyelmet a 2019. május 18-án tartandó 3. Kőbányai Nemzetiségi
Labdarúgó Torna és Nemzetiségi Napra és a 2019. május 25-én lévő IV. Kőbányai Balkán-estre.
Lakatos Béla: Jelzi, hogy ezt a határozati javaslatot megszavazza. Örömét fejezi ki, hogy ilyen sok
ukrán nemzetiségű lakos van Kőbányán, eddig csak egyről tudott.
Dr. Szabó Krisztián jegyző ügyrendi hozzászólása: Felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy a
nemzetiségi hovatartozás szenzitív adat. Kéri, hogy természetes személyek szenzitív adatait
nyilvános ülésen ne említsék meg.
Radványi Gábor: Lakatos Bélának válaszolva elmondja, hogy a Kőbányai Ukrán Önkormányzat
esetén nem feltétlenül a létszámarányosság elvét követik, hanem sokkal inkább azt, hogy az
ukránok meg szeretnék mutatni magukat ebben az évben és aktívak a programok szervezésében.
Elnök: A nemzetiségi karácsonynál szintén megmutatkoztak az ukránok, bemutatták a
szokásaikat. Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 266.
számú előterjesztés elfogadásáról.
184/2019. (V. 14.) HB határozat
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019.
évi támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek.
2. A Bizottság a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról szóló pályázat keretében
az 1. mellékletben meghatározott nemzetiségi önkormányzatoknak támogatást nyújt a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet 17. sora terhére összesen 3 OOO OOO Ft összegben.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
A határozat 1. melléklete mindenben

megegyező

az előterjesztésben

szereplővel.

9. napirendi pont:
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves
beszámolója
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Köszönti az óvodavezetőket, és bejelenti, hogy az érintettek nem kérték a zárt ülés elrendelését.
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Kérdezi Gyéressy Évát, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda intézményvezetőjét, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolóját.

Gyéressy Éva: Három számadattal szeretné kiegészíteni a négyéves értékelését. A 11. oldalon
táblázatba foglalták a tanköteles korú gyerekek létszámadatait, de még nem volt meg minden
adatuk, mert folyamatban voltak a szakértői vizsgálatok. Már tud pontos adatot mondani. Ebben a
nevelési évben 112 tanköteles gyermekből 31 gyermeket ment fel saját hatáskörében. 8
kisgyermek középső csoportos, onnan még nem mehet iskolába. 15 gyermeket felment a
Pedagógiai Szakszolgálat valamilyen speciális indok miatt és 66 gyermek megy iskolába.
Elnök: Köszöni a kiegészítést a gyerekek létszámáról. Úgy véli, hogy sok az a gyerek, aki az óvodai
nevelésben marad és nem lép tovább az iskolai oktatásba. Le kell vonni belőle a tanulságokat, hogy
mik azok a problémák és nevelési-oktatási lehetőségek, amik biztosítják a gyerekek továbblépését.
Kérdezi Gyéressy Évát. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda intézményvezetője 21 évig Baloghné Stadler
Irén volt, aki biztos alapokat fektetett le. Kérdezi Gyéressy Évát, hogy milyen eredményeket ért el
a pályázatához képest az elmúlt 4 évben az intézményben?

Gyéressy Éva: Véleménye szerint csak azokon a dolgokon szükséges változtatni, amit az idő,
pedagógiai vagy kormányzati szintű feladatok felülírnak. A jó gyakorlaton nem kell változtatni, azt
meg kell őrizni. Ez volt neki a legfontosabb feladata és ez is marad a jövőben, mert alapvetően az
intézményük működése jó, bevált gyakorlatokon alapul, amit az elmúlt 20 év bizonyított. Csak a
pedagógiai változások, szociokulturális háttér, gyereklétszám csökkenése indokolta azt, hogy
vissza kellett alakítaniuk az egyik csoportszobát tornaszobává. Ez is egy pozitív lépés és egy olyan
gyakorlat, amit szükséges volt megtenni.
Elnök: Bárki megnézheti a Kőbányai Aprók Háza Óvodában a változásokat: megújult a teljes
udvarrész, a két csoportszobából átalakított tornaszoba is változtatott az összképen.

Gyéressy Éva: Maga a gyakorlat viszont változatlan maradt.
Baloghné Stadler Irén: Szeretettel és tisztelettel köszönti a megjelent óvodavezetőket. Nehéz
dolga van, mert arról az intézményről kell kérdeznie, amiben hosszú évek óta tevékenyen részt
vett. Megnyugtató számára, amit 3-4 napja látott az intézményben, hogy nagy béke és nyugalom
van az óvodában. A négyéves értékeléssel teljes mértékben összecseng a szakértők által az
intézményről készített értékelés és az Gyéressy Éva által készített intézkedési terv. Úgy véli, az
óvoda sikere nem az ő érdeme, de ha ez tovább folytatható és ha a szükséges változtatások
megtörténnek, akkor az megnyugtató lesz a nevelőtestület, szülők és az óvodahasználó gyerekek
számára. Örömmel olvasta az autista szülői fórum létrehozását, erről kérdezi Gyéressy Évát. Kéri,
hogy az Apróka kalendáriumról is mondjon pár gondolatot.
Gyéressy Éva: Az autista szülőcsoportról elmondja, hogy ez a speciális spektrumzavar a
gyerekeknél egy speciális élethelyzetet teremt a családoknak, amivel nagyon magukra vannak
hagyva. Fontos számukra, hogy a hozzá járó gyerekek szülei is partnerek legyenek a nevelésben és
tudjanak segíteni nekik a nevelési helyzetekben. Havonta egyszer az ő kívánságukra is
működtették ezt a csoportot, akkor, amikor 3 autizmus spektrumzavarú gyermek járt az
intézménybe. A csoporthoz járt az óvodapszichológus és az az a kolléganő, akinek van gyakorlata
és végzettsége az autista gyermekek fejlesztésében. Az összejöveteleken a szülők elmondhatták
egymásnak a nevelési problémákat, és megpróbáltak rá valamilyen megoldást találni. Úgy érezték,
hogy a munka közben a szülőkkel való kapcsolat is sokkal jobbá vált. Közösen tudtak kitalálni olyan
módszereket a gyerekek fejlesztésében, ami nem ér véget az óvoda falain belül, hanem folytatódik
otthon is. Jelenleg csak egy autista gyerek jár az óvodába, egyelőre nem működik a csoport, de csak
szünetel, amíg nem lesz szükség rá.
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Az Apróka kalendáriummal kapcsolatban elmondja, hogy évekig működött náluk az Aprók Lapja,
amit egy évben kétszer jelentettek meg. Úgy gondolták, ebből kalendáriumot szerkesztenek, ami
év végén jelenik meg. A szándékuk az volt, hogy ez Jegyen a nevelési év egyfajta értékelése a szülők
számára és a leendő óvodások szüleinek számára. Az intézmény honlapján ez egy másik lehetőség
a tájékozódásra. Természetesen ingyenes a kiadvány, a szülők is írnak bele cikkeket és minden
fontos éves eseményről van benne leírás. A kalendárium a honlapon kívül a szülő csoportokban és
a zárt médiacsoportokban is hozzáférhető.

Gál Judit: Megosztja egy gondolatát az összes megjelent intézményvezetővel. Véleménye szerint,
amikor négyéves vezetői beszámolót kell írni, akkor az nehéz feladat. Amikor viszont elkészül,
hatalmas segítséget nyújt majd az elkövetkezendő pályázat megírásához, erre lehet alapozni.
Gratulál Gyéressy Évának a beszámolóhoz, úgy véli könnyű dolga lesz jövőre, amikor pályázatot
kell írnia.
Elnök: Megköszöni Gyéressy Éva válaszait. Köszönti Surányi Tündét, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda
intézményvezetőjét. Úgy véli, a beszámolójában vannak olyan részek, amiket lehetne bővíteni.
Kérdezi tőle, hogy mik azok a területek, amiket az elmúlt 4 évben pozitívan tudott fejleszteni?
Surányi Tünde: Válaszként a munkaközösségeket említi. Kifejti, hogy amióta az óvoda élén áll,
óvodapedagógus hiánnyal küzd. Ebben az évben 2 pedagógus hiányzott az óvodából, a kollégái
nagy része 50 év feletti. Ezt a társaságot jól meg tudták mozgatni, havonta tartottak
munkaközösségi foglalkozásokat és minden pedagógus továbbképzéseken vesz részt. Aktívak
tudtak maradni, és igyekeznek megtartani a szakmai megújulást is. A munkaközösség minden
évben kitűzött egy-egy feladatot, az első a környezet megismerésére nevelés volt. Ennek hozadéka
az lett, hogy minden szerdán igyekeznek kimozdulni a gyerekekkel az intézményből, különféle
programokat szerveznek. A következő munkaközösségi téma a mese volt, ennek hozadékaként a
szülők délutánonként bejártak az óvodába mesélni a gyerekeknek lefekvés előtt. Most a mozgás
munkaközösséget fogják megbeszélni, beépítették a feladatokat az éves tervükbe. Most a
vitamintorna képzést végezték el, és megvette a mozgáskottát a munkatársaknak. Folyamatosan
igyekeznek megújulni, és az óvoda légköre is érezhetően javul. Szívesen jönnek a gyerekek, a
létszám egyre nő, a szülők is elégedettek a mérések eredménye alapján.
Baloghné Stadler Irén: Elmondja, hogy hiányérzete volt a beszámoló olvasásakor. Úgy gondolja,
hogy Surányi Tünde vezetőhelyettesként és óvodavezetőként is biztos rálátott fejlesztésre szoruló
területekre. A beszámolóból nem derült ki számára, mi az a terület, ami változtatásra szorul.
Kérdezi, melyik volt az a terület, amelyiknél 2016 óta mindenképp változtatásra volt szükség?
Mikor kezdték el a megvalósítást és milyen eredménnyel? Kérdezi, hogy milyen kapcsolata volt a
vezetőhelyettessel és a munkaközösség vezetőivel? Hogyan állt fel az egész intézmény
működésében ez a csapat, amely a pedagógiai munka irányításában fontos szerepet kell, hogy
betöltsön.
Surányi Tünde: Válaszában összegzi, hogy az általa választott vezetőhelyettes a munka kezdete
után másfél évvel meghalt. Nagy törést jelentett ez az óvoda életében, utána nem igazán akarták
elvállalni ezt a posztot. A mostani vezetőhelyettes is csak betanul. A munkaközösség vezetését is
csak úgy vállalták a kollégái, hogy aki elvégzett egy tanfolyamot, az annak az anyagát próbálta
átadni. Nehezen állt fel a vezetői team. Ennek ellenére igyekeznek azokat a szakmai feladatokat
elvégezni, ami segíti a gyerekek fejlesztését. A megváltoztatandó területként azt látta, hogy kevés
játék volt a megválasztásakor az óvoda udvarán, e célból egy alapítványt szeretett volna létrehozni.
Sok programot szerveztek emiatt, úgy gondolta, ha a szülők részt közreműködnek ezekben, akkor
támogatni fogják a beruházásokat is. Ezt a koncepciót át kellett azóta gondolniuk, a programokat
viszont megtartják. Több minden kimaradt a beszámolóból, például az óvoda honlapjának
megváltoztatása és az udvari játékok. Úgy véli, egyedül maradt az elképzelések megvalósításával,
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az idősebb kollégák maguktól nem segítették, fiatalok pedig nem jöttek az intézménybe. Véleménye
szerint nagyon sokat dolgoztak közösen, és a nagy tervekből sok mindent meg tudtak valósítani.
Egy jó légkörű, a szülők által is sokkal jobban elfogadott lett az óvoda.

Baloghné Stadler Irén: Véleménye szerint nem kapott konkrét választ a kérdésére. Kérdezi, hogy
a tehetséggondozás milyen módon működik az intézményben? Ha működik munkaközösség az
intézményben, mi indokolja ennek működését? Azt gondolja, ha felvállalnak egy területet, akkor
ahhoz választanak továbbképzést és nem a továbbképzéshez választanak munkaközösséget.
Kérdezi, hogy a fejlesztendő területek hogyan állnak össze az intézményben?
Surányi Tünde: A munkaközösség nem mindig a Képviselőasszony által elmondottak alapján áll
össze. Megnézik, melyik terület igényel fejlesztést, de van, amikor ahhoz a területhez nincs
szakképzett kolléga. Most az egyik munkatársa elvégezte az integrált továbbképzést, és mondta,
hogy sok új dolgot tudna behozni az intézménybe. Igenis akkor minden területen végigmennek,
innen volt a környezetismeret, a mese és idén a mozgás - ehhez hozzátartozik a néptánc. Minden
évben lehet, hogy más munkaközösség vezetőjük van, mert a kollektíva adott. Ismeretet csak
könyvből tudnak hozni vagy ha egy tanfolyamot elvégez a kolléganő.
A tehetséggondozásról elmondja, hogy régen stúdiókat működtettek a TÁMOP pályázat alapján.
Már harmadik éve nincs erre támogatás, azóta beépítették a stúdiókat a programjukba. Most idén
fejlesztőpedagógusuk sem volt, mivel két óvodapedagógus hiányzik. Így a tehetséggondozást
betették a nagycsoportba második éve. Beviszik a táblajátékokat, egyedül a néptáncnál szokták
kivinni a gyerekeket. A műsorokra az ügyesebb gyerekeket előkészítik, például a Luca napra,
ballagásra. A sportprogramokra pedig a mozgásra jókat készítik fel, majd viszik őket a kőbányai
sportnap okra. A rajz és kézimunka tevékenységre pályázatokra készítik fel a gyerekeket.
Elnök: Köszöni a kiegészítést. Látja, hogy az óvoda folyamatosan pályázik és ezek a programok
mind sikeresen megvalósulnak. Köszönti Bernáthné Balogh Ildikót, a Kőbányai Mocorgó Óvoda
intézményvezetőjét, aki új intézményben kezdett vezetőként 4 éve, szülői támogatottság nélkül.
Kérdezi, hogy az elmúlt 4 évben hogyan alakult a szülői bizalom és a kollegiális viszony felé?
Bernáthné Balogh Ildikó: Megerősíti, hogy amikor pályázott, akkor a nevelőtestület és az
alkalmazotti kör magas százalékban támogatta, viszont a szülők nem ők szerették volna vezetőnek.
Miután megnyerte a pályázatot, sokat tett az elfogadásáért. Bemutatkozott, behívta a szülők
fórumát. Bár csak néhány szülő olvashatta el a pályázatát, de ezt tovább tudta személyesen adni,
és átbeszélték milyen pedagógiai programot szeretne képviselni. Ezt követően meglátása szerint a
Kőbányai út 30. szám alatt gyorsan elfogadták ezt a szülők, és pozitív jelzéseket kapott. Az első év
végén a beszámolóba már be tudta tenni a pozitívba forduló szülői véleményeket. Megnyitotta az
óvoda ajtaját, olyan programokat szervezett, ahová a szülők bemehettek, közös programokat
szervezett, továbbá a pedagógia szemlélet is megtetszett a szülőknek. Az odajáró gyermekek
egyharmada nem magyar anyanyelvű, az előző vezető ennek kezelését szépen megalapozta, ő ezt
a vonalat tudta továbbvinni. Meglátása szerint azóta is támogatják a szülők.
Baloghné Stadler Irén: Gratulál az elmúlt 4 évhez, miután Bernáthné Balogh Ildikó teljesen
idegenként megbirkózott egy új intézmény életének megismerésével és vezetésével. Véleménye
szerint nagyot tud majd profitálni az elmúlt évek megoldásaiból. Néhány kiegészítést kér a
beszámolóhoz. Kérdezi, hogy milyen lépéseket tett azért, hogy a két összevont intézmény
integrálódjon? Hogyan sikerült a két pedagógiai program összefésülése, hogy fogadták ezt a
kollégák? A másik intézményben maradt a vezetőhelyettes, hogyan tudták összehangolni a
munkát? Kérdezi továbbá, milyen eredményeket sikerült elérni a szervezetfejlesztésben?
Bernáthné Balogh Ildikó: A szervezetfejlesztésről elmondja, hogy anélkül a nevelési intézmény
nem működne jól. Az első feladata az volt, hogy szemléletformálással a két intézményt megpróbálta
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közös nevezőre hozni. Az első évet a kísérletek évének nevezték el. A két óvoda dolgozóinak első
találkozása az akkor még működő sportnapokon volt, akkor már megvoltak a következő évi közös
tervek. A következő fontos állomás a nyitóértekezlet volt a Kőbányai út 30. szám alatti épületben.
Itt mentálhigiénés, szociális játékokat talált ki a munkatársaknak, hogy természetes helyzetek
között ismerjék meg egymást. Innen indultak, ezeket építették. A következő szervezetfejlesztési
fokozatban pedig a pedagógiai szemléletet igyekezett formálni, hiszen mindkét óvodának külön
pedagógiai programja volt. Ők egy kicsit speciális helyzetben vannak a Kőbányai út 30. szám alatt,
- ezért köszöni a Képviselő-testület támogatását ez ügyben-, mert a gyermekek egyharmada kínai
és vietnámi anyanyelvű, és ezt beépíthették a „KIVI" Programjukba. A jelenlegi székhelyen működő
óvodában a fő vonal a projektrendszerű pedagógiai szemlélet volt, amit nagyon jól végeztek.
Mindkét helyen megosztották a másik óvoda programját, véleményt alkothattak róla, végül egy
közös értekezleten beszélték meg mit tartsanak meg. Így készült el a pedagógiai program. Mindez
szorgalmi időszakban történt, ugyanígy az SZMSZ módosítása is. Közös házirend készült mindkét
intézményben, ezenfelül végig kellett gondolni a pedagógiai folyamatokban, hogy működik az
egyes intézményekben a tehetséggondozás, hogyan tudják a gyermekek fejlődését nyomon
követni. Ezeket is közös nevezőre kellett hozni, hiszen egy intézmény egy dokumentummal kell,
hogy dolgozzon. Ebben az évben lehetőségük volt arra, hogy amit a már működő óvodai csoportok
elkezdtek bármelyik intézményben, azt tovább is vigyék. Az új csoportok, - például a kis csoport a
székhelyóvodában - már az újonnan elfogadott rendszerben működik.
A tehetséggondozásról kifejti, hogy a székhelyóvodában csoporton belül próbálják megoldani
jelenleg is. Hasonlóan, mint más óvodavezető, figyelnek a kiírt pályázatokra és programokra,
ezekre szeretnek elmenni és részt venni rajtuk. A Kőbányai úti telephelyen leredukálták a
műhelyeket (tehetséggondozó műhelyek) egy műhelyre, miután kikérték a gyerekek véleményét.
Leginkább a néptánc, a lippogó, az ,,Így tedd rá" továbbképzésből kiindult mozgás, tánc, zene, ének
jött elő. Nagyon tehetséges vezetője van a műhelynek, nagyon komolyan veszik a munkát. A
felzárkóztatásnál megköszöni, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy megtartja a fejlesztő
szakembereket megtartja mindkét intézményben. Így nagyobb lehetőségük van - hiszen a
létszámuk csökkent - arra, hogy minél több gyermek fejlesztőpedagógushoz kerülhessen, és azt is
köszöni, hogy mindkét helyen megmaradt a félállású óvodapszichológus munkakör is.

Baloghné Stadler Irén: Sok kitartást és sikert kíván a további munkához!
Bernáthné Balogh Ildikó: Megköszöni a sok segítséget. Jelzi, hogy ezután is fog segítséget kérni,
mert egyedül nem megy, csak együtt a munka.
Radványi Gábor: Elmondja, hogy annak idején ott volt az intézményvezetők megválasztásnál, és
szinte kivétel nélkül nagyon elégedett. Bernáthné Balogh Ildikónak nagy teherrel kellett
megbirkózni, úgy véli, hogy jó döntés volt őt választani. A hozzászólásából is látszott, hogy milyen
felkészült szakember. Kérdezi tőle, hogy hogy a Kispesten eltöltött 25 év után, hogy érzi magát
Kőbányán, mi a véleménye az integrációról, megtalálta-e itt a számítását?
Bernáthné Balogh Ildikó: Kifejti, hogy az integráció az egyik kedvenc témája, hiszen az
alkalmazott pedagógia, általános pedagógia mellett gyógypedagógusként is tevékenykedett
Kispesten, óvodai környezetben. Úgy érezte, hogy ez komoly lehetőség meghatározott szabályok
mellett. Továbbra is támogatni szeretné az integrációt. Ez fontos volt számára a szemléletváltáskor
a nevelőtestület esetén. Kinyitották a kapukat, nemcsak a „KIVI" - tehát a kínai, vietnámi - gyereket
fogadják, hanem a sajátos nevelési igényű gyerekeket is. Már nincs egyedül, a nevelőtestület is
nyitott, szeretnék ezt a szemléletet folytatni Kőbányán. Jelzi, hogy már Kőbányán is létezett ez a
szemlélet, de ő egy még inkább érintett területről érkezett. A „KIVI" -ről elmondja, hogy egyrészt
egy finom gyümölcsről van szó, másrészt szeretik és elfogadják a gyerekek, tudják, ha a „KIVI"
gyerekeknek fejlesztésre van szüksége, akkor az óvónő segít. Külön fejlesztésben vesznek heti
rendszerességgel részt ezek a gyerekek, különböző szempontok szerint csoportosítva: nem
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beszélő,

kevésbé beszélő és a folyamatosan magyarul
úti telephelyen.

beszélő

kategóriák vannak jelenleg a

Kőbányai

Gál Judit: Egyetért az előző hozzászólókkal. Kérdezi Bernáthné Balogh Ildikót, hogy mit jelent a
mozgáskotta továbbképzés és melyek a legfontosabb elemei. A technikai dolgozókkal és dajkákkal
kapcsolatban megfogalmazott gondolattal kapcsolatban kéri, hogy ennek az állapotnak az
orvoslására jövőre a pályázatban dolgozzon ki néhány ötletet.
Bernáthné Balogh Ildikó: Tájékoztatásul közli, hogy a mozgáskottát Magyar Gábor fejlesztette ki.
Elindult a továbbképzés, jelentkeztek még rá kolléganői, mert nem érezték teljesen a
mozgásfejlesztésüket az óvodában. Szerettek volna továbblépni az alapokon, ezért választották a
mozgáskottát. A székhelyen az előző vezető már ezt elindította, és mivel érdekesnek találták, újra
elhívták a feltalálót. Kipróbálták, végignézték, de ez nem az aktív mozgásról szól - tehát futásról,
nagy mozgásokról -, hanem arról szól, hogy használják a fejüket és a testüket. A módszer a test
megfigyelésén kívül logikus gondolkodást is fejleszt. Szeretnék beépíteni a mozgáskottát a
mozgásfejlesztésükbe, ehhez eszközök vásárolhatók. Az elméletét csak átgondolni lehet, nem lehet
megtanulni, viszont a pedagógusok maguk találnak ki feladatot a gyerekeknek, emellett a gyerekek
is találnak ki feladatokat.
Elnök: Javasolja, hogy amennyiben egyetértés van a Bizottság egyben hozza meg döntését az
előterjesztés 3 határozattervezetéről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozatként
szerepelnek. Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 254.
számú előterjesztés elfogadásáról.
185/2019. (V.14.) HB határozat
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság Gyéressy Éva óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja.
186/2019. (V.14.) HB határozat
a Kőbányai Hárslevelű Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság Surányi Tünde óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja.
187 /2019. (V.14.) HB határozat
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság Bernáthné Balogh Ildikó óvodavezető négyéves beszámolóját
elfogadja.

10. napirendi pont:
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában
gondozott személy térítési díjának méltányosságból történő csökkentése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze.
Jelzi, hogy az előterjesztésben a 16 555 Ft térítési díjból kérnek 75%-os csökkentést egy 15 éves
fiúnak. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 274. számú
előterjesztés elfogadásáról.
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188/2019. (V.14.) HB határozat
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott
személy után fizetendő személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság Czikkely Ádám ellátása után a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató
Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában fizetendő havi 16 555 Ft/fő személyi térítési díjat - az
ellátás teljes időtartamára - méltányosságból 75%-kal csökkenti a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § g) pontja, valamint 18. §
(2) bekezdés a) pontja alapján.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

11. 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 253. számú
előterjesztés elfogadásáról.
189/2019. (V.14.) HB határozat
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Augusztini Péterné részére szemüveg megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 21 600 Ft.
2. A Bizottság Budai Julianna részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a
fogpótlás vételárának 70%-a, 204 400 Ft.
3. A Bizottság Dona Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a
hallókészülék önrészének 60%-a, legfeljebb 117 350 Ft.
4. A Bizottság Farkas István részére a megvásárolt halló készülékhez támogatást biztosít, amely a
hallókészülék önrészének 70%-a, 66 140 Ft.
5. A Bizottság Hajdu Ágnes részére a gyermeke, Hajdu Kristóf László szemüvegvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 12 125 Ft.
6. A Bizottság Horváth Istvánné részére az elkészített alsó és felső fogsorhoz támogatást biztosít,
amely az alsó és felső fogsor vételárának 70%-a, 70 OOO Ft.
7. A Bizottság Horváth Istvánné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse vételárának 70%-a, 8 400 Ft.
8. A Bizottság Kardos László részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a
fogpótlás vételárának 70%-a, 42 700 Ft.
9. A Bizottság Kiss B. Katalin részére vércukormérőhöz és tartozékaihoz támogatást biztosít,
amely a vércukormérő és tartozékai árának 90%-a, legfeljebb 53 645 Ft.
10. A Bizottság megállapítja, hogy Kovács Ferencné pályázata érvénytelen, mivel számlát nem
csatolt, azzal nem rendelkezik, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak.
11. A Bizottság Macsárkó Lajosné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely
a szemüveglencse vételárának 90%-a, 12 600 Ft.
12. A Bizottság Magos András részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 70%-a, legfeljebb 113 345 Ft, melyet az
Önkormányzat átutalással fizet meg a szaküzlet részére.
13. A Bizottság Nagy Andorné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse vételárának 70%-a, 19 695 Ft.
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14. A Bizottság Nagy Andor részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a
szemüveglencse vételárának 70%-a, 13 365 Ft.
15. A Bizottság Nagy László részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 70%-a, legfeljebb 56 675 Ft.
16. A Bizottság Sebők Julianna Ildikó részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít,
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 40 500 Ft.
17. A Bizottság Szabó Gyula Lászlóné részére a megvásárolt fogászati ellátáshoz támogatást
biztosít, amely a fogászati ellátás vételárának 70%-a, 20 300 Ft.
18. A Bizottság Virván Erzsébet részére a megvásárolt vércukormérő és tesztcsíkhoz támogatást
biztosít, amely a vércukormérő és tesztcsík vételárának 90%-a, 9 095 Ft.
19. A Bizottság Zeller Ildikó részére a gyermeke, YousefNármin Leyla megvásárolt szemüvegéhez
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 16 190 Ft.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

12. 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 250. számú
előterjesztés elfogadásáról.
190/2019. (V.14.) HB határozat
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Baranyi László János részére ápolási támogatást állapít meg
2019. június l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege
összesen 120 OOO Ft.
2. A Bizottság Báder Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. június l-jétől 12
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft.
3. A Bizottság Nagy János Ervinné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. június l-jétől 12
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft.
4. A Bizottság Sohonyai Vilmosné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. június l-jétől 12
hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft.
Határidő :
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

13. 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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191/2019. (V.14.) HB határozat
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Alkér u.
19. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában
Mércse Pál és Mércse Pálné született Szakál Viktória számára határozott időre, 2020. május 31.
napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2019. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
előterjesztés 2.
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az

192/2019. (V.14.) HB határozat
az 1101 Budapest, Pongrácz út 9. 7. épület B lph. 3/252. szám alatti lakás bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Pongrácz
út 9. 7. épület 8 lph. 3/252. szám alatti egy és fél szoba, 33 m 2 alapterületű, félkomfortos lakást a
jelenlegi állapotában Smajda Andrásné született Zsigár Inez számára határozott időre, 2020.
május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2019. május 31.
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.

193/2019. (V.14.) HB határozat
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/73. 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 1106 Budapest, Tárna u.
4. 2/73. szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Mikula
Brigitta számára határozott időre, 2020. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2019. május 31.
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: Bejelenti, hogy nem fogja támogatni a döntést. Véleménye szerint abban állapodtak
meg, hogy a családosokat támogatják, de minimum egy párnak ítélnek oda egy lakást. Nem tudja
elfogadni, hogy egy viszonylag fiatal ember egyedül kapjon egy ekkora lakást. Elégedetlen az
előterjesztések rendszerével, úgy látja, hogy néhány adat alapján kell dönteniük. Nem tudni, hogy
a pályázó hogyan vesztette el a lakást, mióta él Kőbányán stb.
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Elnök: Megjegyzi, hogy a kettővel ezelőtti pályázó is egyedülállóként kapott egy lakást. Lakatos
Béla szeretne mindig több és több információt, pedig a hátsó anyagokban több adat van. Véleménye
szerint nem tartozik a Bizottságra, hogy ki miért vesztette el a lakását. Hogy ebben az esetben
pontosan mi történt, azt nem tudni.
Lakatos Béla: Nem fér a fejébe, hogy kaphat egy egyedülálló ember lakást. A Tárna utcai lakásokba
2-3 gyerekkel helyeznek csak el családokat, ott meglátása szerint új gettó lesz.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozat elfogadásáról.
194/2019. (V. 14.) HB határozat
az 1108 Budapest, Bányató u. 26. 1/8. szám alatti lakás bérbeadásáról
(5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással)
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, Bányató
u. 26. 1/8. szám alatti kettő szoba, 50 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában
Veszely Ferenc számára határozott időre, 2021. május 31. napjáig szociális alapon bérbe adja.
Határidő:
2019. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

14. napirendi pont:
Önkormányzati lakás cseréjére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 271. számú
előterjesztés elfogadásáról.
195/2019. (V. 14.) HB határozat
Griszháber Tamás és Birizdó Gyula Attila lakáscsere 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 29. §-a alapján a Griszháber Tamás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest,
Kolozsvári u. 29-31. 1/29. szám alatti egy és fél szoba, 43 mz alapterületű, összkomfortos lakásra
vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és a Birizdó Gyula Attila tulajdonában álló, 2700
Cegléd 10512 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2700 Cegléd, Cserő u. 3. szám alatt
található kivett zártkerti művelés alól kivett terület és lakóház megnevezésű ingatlan
tulajdonjogának a cseréjéhez történő hozzájárulás iránti kérelmet elutasítja.
Határidő:
2019. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
15. napirendi pont:
Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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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.
196/2019. (V.14.) HB határozat
az 1105 Budapest, Cserkesz u. 17. fszt. 9. szám alatti lakás bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Baksa
Józsefné született Vass Ilona Eszter 1101 Budapest, Hős u. 15/A 2/132. szám alatti lakásra
vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1105
Budapest, Cserkesz u. 17. fszt. 9. szám alatti egy szoba, 30 m 2 alapterületű, komfortos lakást
felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Baksa Józsefné született Vass Ilona
Eszter számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101
Budapest, Hős u. 15/A 2/132. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában a cserelakás átvételét
követő 30 napon belül kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal együtt a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja.
2019. május 31.
Határidő:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
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.
197 /2019. (V. 14.) HB határozat
az 1102 Budapest, Halom u. 9. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
Mucsányi Sándorné született Hunyadi Ilona Anna 1103 Budapest, Gyömrői út 42. fszt. 8. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását
követően az 1102 Budapest, Halom u. 9. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 30 mz alapterületű,
komfortos lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Mucsányi Sándorné született
Hunyadi Ilona Anna számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy
az 1103 Budapest, Gyömrői út 42. fszt. 8. 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. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

16. napirendi pont:
Önkormányzati tulajdonú lakás részleges nem lakás célú használatára vonatkozó
kérelem
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 249. számú
előterjesztés elfogadásáról.
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198/2019. (V.14.) HB határozat
az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor 1. fsz. 7. szám alatti lakás részleges nem lakás
célú használatáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 31. § (1)-(3)
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Zsiros Brigitta az 1108 Budapest, Korányi Frigyes
erdősor 1. fsz. 7. szám alatti kettő szoba, 43 m 2 alapterületű, komfortos lakást az egyéni
vállalkozásának (nyilvántartási szám: 50517374) székhelyeként használja azzal, hogy a
hozzájáruló nyilatkozat a lakásbérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén
hatályát veszti.
2019. május 31.
Határidő:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

17. napirendi pont:
Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti
jogviszony létesítése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 287. számú
előterjesztés elfogadásáról.
199/2019. (V. 14.) HB határozat
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 1/24. szám alatti lakás bérbeadásáról
(8 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 Csámpai Dezsőné született Oláh Margit 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/111. 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 1107 Budapest,
Bihari u. 8/C 1/24. szám alatti kettő szoba, 57 mz alapterületű, komfortos lakást Csámpai Dezsőné
született Oláh Margit számára határozott időre, 2019. november 30. napjáig jelenlegi állapotában,
szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a bérlő az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/111.
szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, komfortos lakást a szerződéskötést követő 8 napon
belül a jelenlegi állapotában, kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal együtt átadja a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő:
2019. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

18. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Hős utca 15. 2/49. szám alatti lakás tulajdonjoga és a Budapest X.
kerület, Gergely u. 68. fszt. 23. szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga cseréje
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Felolvassa
az előterjesztés főbb adatait. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg
döntését a 288. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X. kerület, Hős utca 15.
2/49. szám alatti lakás tulajdonjoga és a Budapest X. kerület, Gergely u. 68. fszt. 23. szám alatti
önkormányzati lakás bérleti joga cseréje" tárgyú 288. számú előterjesztést támogatja [200 /2019.
(V.14.)].

19. napirendi pont:
Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze.
Tájékoztatásul közli, hogy 5 szolgálati lakásról van szó az előterjesztésben a kerületben dolgozók
számára a Hölgy utcában. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését
a 257. számú előterjesztés támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Lakások szolgálati lakás céljára
történő kijelöléséről" szóló 257. számú előterjesztésttámogatja [201/2019. (V. 14.)].

20. napirendi pont:
Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben
nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 270. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Lakások szolgálati lakás céljára
történő kijelöléséről" szóló 270. számú előterjesztést támogatja [202/2019. (V. 14.)].

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
zárt ülésen tárgyalja a 21. napirendi pontot.

21. napirendi pont:
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
A Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a ,,Szociális tárgyú
fellebbezések elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

ZÁRT ÜLÉS
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 10.30 órakor bezárja.

:-~ ~
Dr. Fejér Tibor
bizottsági tag

jegyzó

21

A jegyzőkönyv mellékletei
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./
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készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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Intézményi meghívottak jelenléti íve
2019. május 14-én 9.000 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről.
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