
1 

~~ 
KŐBÁNYA 

.:izélóv.lros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 
Képviselö-testü lete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁL TAT ÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2019. június 25-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 1. 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, Mácsik András, Szilágyi-Sándor András, a Bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina Éva, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Vermes Zoltán, a Bizottság nem képviselő tagjai 
Bányai Tibor Péter, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Kappel Patrícia 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Haintz Andrea 
Házi Melinda 
Fenyvesiné Huller Tímea 
Sztudva Mónika 
Mátyusné Szabó Beatrix 
Gyéressy Éva 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Jógáné Szabados Henrietta 

Kálmánné Szabó Judit 

Tóth Jánosné 
Gálik Zita Andrea 
Czanka Lajosné 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
tisztifőorvos 

a Kőbányai Rece-Fice Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gesztenye Óvoda vezetője 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda vezetője 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Magyar Vöröskereszt részéről 
a Magyar Vöröskereszt részéről 
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +3614338 201 1 Fax: +36 14338221 1 E-mail: hivatal@kobanya.hu I www.kobanya.hu 



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. 

Javasolja, hogy a Bizottság 1. napirendi pontként tárgyalja a „A Magyar Vöröskereszt Budapest 
Fővárosi Szervezet támogatási kérelméről" szóló 356. számú előterjesztést, 2. napirendi pontként 
a „Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2018. évi szakmai tevékenységéről" szóló 318. számú 
előterjesztést, 3. napirendi pontként „A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői pályázatának 
elbírálásáról" szóló 316. számú előterjesztést, a továbbiakban pedig a kiküldött meghívónak 
megfelelő sorrendben tárgyalják a napirendi pontokat. Kéri, hogy amennyiben nincs hozzászólás, 
a Bizottság hozza meg döntését a sorrendmódosítás elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal 1. napirendi pontként tárgyalja a „A 
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet támogatási kérelméről" szóló 356. számú 
előterjesztést, 2. napirendi pontként a „Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2018. évi szakmai 
tevékenységéről" szóló 318. számú előterjesztést, 3. napirendi pontként „A Kőbányai Gesztenye 
Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda és a Kőbányai Rece-fice 
Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 316. számú előterjesztést [204/2019. 
(VI. 25.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs 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 [205/2019. (VI. 25.)]: 

1. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet támogatási kérelme (356. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2018. évi szakmai tevékenységéről (318. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (346. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

4. Kocsis Sándor Sportközpont alapító okirat módosítása (362. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (341. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Bánóczky Előd Kőbányáért díj elismerésével járó jutalmának adományként történő átadása 
(353. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

7. A Kőbányáért Egyesület TAO-önerőhöz nyújtott felhalmozási célú támogatása (340. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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8. A Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásának 
átcsoportosítása (345. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Dél-Palóciai Hagyományőrző Egyesület népligeti rendezvényének támogatása (342. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére nyújtott támogatás előirányzatának 
átcsoportosítása (308. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. A 300092791-es számú háziorvosi praxis feladatainak ellátása (357. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A kőbányai nyugdíjasok 2019. évi balatonlellei üdültetéséről szóló pályázat elbírálása (306. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (307. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (315. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (316. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (327. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (320. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása (355. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem (321. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. Tartási szerződéshez történő hozzájárulás megadására és bérlőtársi jogviszony létesítésére 
vonatkozó kérelem (325. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek (319. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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22. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (326. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. Feladatellátási szerződés megkötéséről szóló kérelem (328. 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: 

24. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (317. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet támogatási kérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti a Magyar Vöröskereszt megjelent munkatársait, Gálik Zita Andrea szociális 
szakmai igazgatót és Tóth Jánosné telephelyvezetőt. Elmondja, hogy a támogatási kérelmet egy 
elemi kár miatt nyújtották be, a Bihari út 15. szám alatti telephely beázott és az intézmény 
áramellátása emiatt teljesen megbénult. 3 861413 Ft támogatást kérnek az elektromos hálózat 
korszerűsítésére, új gerincvezeték kialakítására, továbbá a szennyvízcsövek bontása és cseréje 
céljából. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Kérdezi, 
hogy az önkormányzati tulajdonú épületben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tartott-e helyszíni 
szemlét, mennyire reálisak a kérelemben feltüntetett árajánlatok? 

Weeber Tibor: Közli, hogy a mai nap fog kimenni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársa a 
helyszínre. Megfelelőek az árajánlat számai. 

Elnök: Jelzi, hogy voltak fenntartásai az árajánlatokkal kapcsolatban, de szerencsére meg fogják 
azt a helyszínen vizsgálni. Amennyiben nincs további hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 356. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Magyar Vöröskereszt Budapest 
Fővárosi Szervezet támogatási kérelméről" szóló 356. számú előterjesztésttámogatja [206/2019. 
(VI. 25.)]. 

2. napirendi pont: 
Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2018. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Haintz Andrea kerületi tisztifőorvost. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Megjegyzi, hogy a tájékoztató szerint 
a lakossági panaszbejelentések száma megnövekedett, túlnyomórészt az állattartás és a 
hajléktalanok életvitelével kapcsolatos problémák miatt. Kérdezi, hogy a Budapest Főváros 
Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának (a továbbiakban: Intézmény) 
milyen hatásköre van ezekben az ügyekben, különös tekintettel az állattartásra? Úgy tudja, hogy 
jogszabály most már nem kötelez az előírt állattartási körülmények biztosítására, csak arra, hogy 
megfelelő körülmények közt tartsák az állatokat. Kérdezi, hogy valóban így van-e, és a tisztiorvos 
hogyan tudja ellenőrizni azt, hogy hány állat, milyen körülmények közt él egy helyen? 
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Dr. Haintz Andrea: Válaszul közli, hogy nincs hatáskörük ellenőrzésre. Az állategészségügyi 
hatóságnak van megfelelő hatásköre, általában velük együtt szoktak kimenni szemlére. A 
közegészségügyi viszonyok az állatok miatt aggályosak szoktak lenni ilyen esetekben, ezért vesz 
részt az Intézmény is az ellenőrzésen, de az igazi lépéseket az állategészségügyi hatóság, és az 
állatorvosok szokták megtenni, ők döntik el, hogy megfelelő körülmények között tartják-e az 
állatokat, továbbá ők gondoskodnak az állatok elszállításáról is. 

Elnök: Az állam mellett az önkormányzat is biztosít meghatározott oltóanyagokat, de úgy látja 
vannak olyan esetek, amikor nem történik meg az oltóanyagok beadása a gyermek részére. 
Kérdezi, hogy ez esetben tud-e valamit tenni az Intézmény? 

Dr. Haintz Andrea: Kifejti, hogy eljárás indul a szülő ellen, ha a kötelező védőoltást nem adatja 
be. Először csak felszólító levelet küldenek, ha erre nem történik meg a gyermek beoltása, akkor 
határozattal kötelezik rá a szülőt, bírságolnak, majd a végén bírósági szakba kerül az ügy. Nagy 
előrelépésnek látja azt a tényt, hogy az Alkotmánybíróság nemrég hozott olyan döntést, miszerint 
amennyiben a szülő még a bírósági döntés után sem hajlandó a gyermekét beoltatni, akkor a 
gyermeket ideiglenesen elvehetik a szülőtől. Azalatt, amíg az állami ideiglenes elhelyezésben van 
a gyermek, megkapja a szükséges védőoltásokat. Ez több évtizedes probléma volt, mostanra 
jutottak el odáig, hogy védeni kell a közösséget is. Eddig mindig a személyiségi jogokra 
hivatkoztak és hogy a szülőnek joga van dönteni a gyermekéről. Igazából ezt a jogot megelőzi a 
társadalom biztonsága, mert ha sok beoltatlan gyermek van, akkor a „nyájimmunitás" sem véd. 
Így ezzel a döntéssel rá lehet kényszeríteni az oltásra a szülőket. Hozzáteszi, hogy van olyan család 
az ő illetékességük alá tartozó kerületeikben is, amely emiatt az alkotmánybírósági döntés miatt 
külföldre költözik. 

Elnök: Kérdezi, hogy mit jelent a tájékoztató járványügyi részében, hogy van egy „1956 óta 
nyilvántartott, X. kerületi Salmonella typhi bacilusgazda"? 

Dr. Haintz Andrea: Ez a személy egy nagyon idős lakos, akit évente kétszer szűrnek. Általában 
negatív szokott lenni az eredménye. Ő az egyetlen tífuszos, de nem fertőzött meg senkit, ki sem 
mozdul a lakásból. Nem jelent járványügyi veszélyt. 

Szilágyi-Sándor András: Jelzi, hogy lakossági bejelentést kapott egy Román utcában élő lakó 
ellen. A házban élő többi lakó szerint a lakásban körülbelül 50 macskával és egy kutyával él együtt 
egy hölgy. Nagyon nagy a gond és a bűz, a hölgy senkit nem enged be a lakásba. Kérdezi, hogy 
ebben az esetben mit lehet tenni, mi a hivatalos eljárás menete? 

Dr. Haintz Andrea: Amennyiben senkit nem enged be az illető a lakásba, ilyen esetben az 
Intézménynek sincs joga rátörni valakire az ajtót. Többször konzultált erről a kerületi 
rendőrkapitánnyal, kérte a rendőrség segítségét. A rendőrök készségesen kimennek velük együtt, 
de ők sem törik be az ajtót. Általában a szemétfelhalmozók pszichésen problémás emberek, velük 
nagyon nehéz együttműködést elérni. Kérte már a gyámügyi hatóságot is, hogy menjenek ki ilyen 
esetben és vizsgáltassák meg pszichiáterrel az illetőt, esetleg helyeztessék gyámság alá. 
Elmondása szerint ott sem értek el eredményt. 

Szilágyi-Sándor András: 48 család él még ebben a társasházban és 48 család szenved emiatt a 
hölgy miatt. 

Dr. Haintz Andrea: Közli, hogy ezt már jelezte a Kormánymegbízott úrnak is, különösen a 
poloska- és csótányügyekkel kapcsolatban, és azt a választ kapta, hogy létre fog hozni Budapest 
Főváros Kormányhivatala egy munkacsoportot, megpróbálnak kidolgozni valami eljárásrendet a 
problémára. Véleménye szerint itt jogszabályváltozással lehetne valami eredményt elérni, ami 
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lehetővé tenné, hogy ilyen esetben a hatóságok bejuthassanak egy magánlakásba és ott 
intézkedhessenek is. Megismétli, hogy nincs joguk bemenni a lakásba, ha nem engedi be őket a 
lakó. Minden jelentésbe beleírja, hogy ezért változtatás szükséges, jelezte a felettesének, a 
Főosztálynak, a Fővárosi és Megyei Tisztifőorvosnak is, sajnos itt sem sikerült eddig eredményt 
elérni. A személyiségi jogok és a tulajdonjogok védelme erősebb. Van a kerületben olyan üres 
lakás is, ahol elhunyt egy idős lakó, és tudják, hogy ott van a poloskafertőzés góca, de oda sem 
tudnak bejutni.Jogi szempontból nem mehetnek be, mert fenyegetőzik az örökös, hogy bírósághoz 
fordul, feljelenti az Intézményt. Ha bármi eltűnik a lakásból, rájuk foghatja, hogy eltulajdonították. 
Segítséget kér a jelenlévőktől, a tekintetben, hogy mit lehetne ez ügyben tenni? 

Weeber Tibor: Véleménye szerint az Intézmény egy hatóság, ha valahová be akar menni, akkor 
be tud menni. Úgy tudja, a rendőrség bárhová bemehet. Lehet, hogy esetleg előtte kell kérniük 
engedélyt. A hatóság is bemehet bárhová, hiszen nem levelezésre szolgál, hanem intézkedésre. 
Szeretne 2019 szeptemberre egy olyan megbeszélést összehívni, ahol ezeket a dolgokat tisztába 
teszik Egyre több idős korban demenssé vált emberről van szó, aki gyűjtöget vagy hajléktalanokat 
fogad be. Ha egyfelől azt mondják, hogy kötelező oltásokat adathatnak be a többség érdekében, 
akkor a többség érdekében intézkedhetnek egy mások életét megkeserítő illetővel vagy 
macskagyűjtővel szemben is. Ki fogják dolgozni azokat az eljárási rendeket, folyamatokat, hogy 
megoldják ezt a problémát. Tűrhetetlennek látja a jelenlegi helyzetet. Ne azt nézzék, hogy védjék 
le saját magukat, nehogy eltérjenek egy jogszabálytól, ha van egy feladat, amit meg kell oldani. Ha 
valakit kötelezni kell arra, hogy vizsgálják ki az illetőt, hogy alkalmas-e arra, hogy önállóan éljen 
vagy állatot tartson, akkor arra van szükség. A tervezett szeptemberi megbeszélésre meghívják 
György Istvánt is és a rendőrséget is. Elfogadhatatlannak látja, hogy ne lehessen mit csinálni egy 
ilyen ügyben. 

Dr. Haintz Andrea: Köszöni a választ, szívesen részt vesznek a leendő megbeszélésen. Ugyanezt 
mondta neki György István kormánymegbízott is. 

Radványi Gábor: Kiegészítésül elmondja, hogy ez ügyben 50 aláírással keresték meg Szilágyi
Sándor András képviselő urat, az ügy maga pedig már 3 éve tart. Azt gondolja, hogy személyiségi 
joga a jogkövető többségnek is van, a jogkövető többség személyiségi jogai előbbre helyezendők, 
mint egy ember macskamániája. Nem ért egyet dr. Haintz Andreával, hogy nem lehet mit tenni. 
Egy dologban nem ért egyet Weeber Tibor alpolgármester úrral, mégpedig azzal, hogy ezzel nem 
lehet szeptemberig várni. A nagy nyári melegben nem lehet toleránsan várni szeptemberig, 
amikor valaki a macskás hölgy szomszédságában lakik egy asztmás gyerekkel. A lakók azonnali 
lépéseket várnak ez esetben, mert különben a médiához fordulnak. Véleménye szerint nem 
hiányzik a botrány Kőbányának és az intézménynek sem. Kéri, hogy vegyék komolyan az ügyet és 
még nyáron történjen valamilyen változás. 

Dr. Haintz Andrea: Elmondja, hogy mindenképp kérik majd a rendőrség segítségét, de úgy látja, 
nagyon meg van kötve a kezük 

Hegedűs Károly: Maximálisan támogatja, hogy minél előbb - akár a jövő héten - egy 
megbeszélést tartsanak az ügyben. Eddigi tevékenysége során tapasztalt már olyat, hogy egy 
ürülékgyűjtő hölgy meghalt a lakásban, amit lezártak. Egész nyáron 10 lakásban azt a bűzt kellett 
tűrni. Korábban volt az úgynevezett hatósági tanúval történő lakásnyitás intézménye. Nem tudja, 
hogy ez a lehetőség jelenleg él-e, valószínűleg még él. Amikor ott van még sok más család egy 
közösségben, akkor teljesen mindegy ki az örökös vagy milyen joga van a tulajdonosnak, el kell 
tűrni a közösség érdekében végzett beavatkozást. Ráadásul sajnos ezekben az esetekben hozzá 
tartozik még az állatvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Sokszor találkoznak olyan helyzettel, 
hogy 20-30 állat van egy lakásban és az egész populáció fertőzött. Ilyenkor az összes állatot el kell 
vinni onnan és le kell irtani, mert az emberre is veszélyes fertőzésben szenvednek. Az 
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Önkormányzat folyamatosan megteszi a szükséges lépéseket, kimennek a helyszínre, megküldik 
az eseteket mindenkinek, az állatorvossal, hatósági állatorvossal, állatmentőkkel elvégzik a 
szükséges lépéseket. Sajnos a másik oldalról nem tapasztal ilyen együttműködést. Véleménye 
szerint ez mindnyájuk közös érdeke, hatékonyabb segítséget kér az önkormányzati hatóságtól az 
egészségügyi részről, ami megkönnyíti az önkormányzati munkát. Iszonyatos mértékű panasz 
van. A legutóbbi Terebesi úti ügynél addig vártak, amíg egy állat megmart egy villamosmegállóban 
várakozó lakost. Szeretné elkerülni a legrosszabb helyzetet. Hatékonyabb együttműködést kért. 
Amennyiben szükséges, üljenek le együtt megbeszélni a lehetőségeket az összes szereplővel. 

Dr. Haintz Andrea: Úgy látja, eddig is jó volt köztük az együttműködés, soha nem mondtak 
felkérésre nemet. Várja a megkeresést, megígéri, hogy amit tudnak megtesznek. 

Elnök: A lakásba bejutással kapcsolatban jelzi, hogy az újhegyi ágyipoloska-fertőzöttségben is 
hasonló a probléma. Sokszor tapasztalja, hogy nem tudnak bejutni a lakásokba a 
választókörzetében, ezért felesleges irtások történnek folyamatosan a környező lakásokban. Kéri 
a tisztifőorvos segítségét a megoldásban. 

Dr. Haintz Andrea: Amikor van valahol egy problémás ember, akkor a szomszédok irtatnak, és 
mindenhol folyamatosan irtatnak, csak pont a gócpontban nem. Nem lehet rákényszeríteni a 
lakost, hogy beengedjen bárkit a lakásba. Véleménye szerint a legtöbbször pszichés problémákkal 
küzd az ilyen problémás illető, és nagyon nehéz valakit gondnokság vagy gyámság alá helyezni, 
esetleg elhelyezni valamilyen otthonba. Rengeteg ilyen problémás ember van, amióta megszűnt a 
Pszichiátriai Intézet. 

Almádi Krisztina Éva: Elmondja, hogy sokat jár a kerületi vasútállomásokra. Szerencsére sokat 
javult ezek tisztasági állapota. Kéri, hogy az Intézmény rendszeresen ellenőrizze az állomásokat, 
mert sok galamb települt be, amelyek szennyezik az épületeket. 

Dr. Haintz Andrea: Válaszában kifejti, hogy igyekeznek rendszeresen látogatni az állomásokat. 
Sajnos a 2 évvel ezelőtti 40 fős létszámhoz képest jelenleg már csak 24-en dolgoznak az 
Intézményben, így nehéz a régi, megszokott gyakorisággal ellenőrizni a helyszíneket. Minden 
bejelentésre kimennek, ezenfelül rutinszerűen is a lehetőségeikhez képest többször. 

Hegedűs Károly: Az előző vitában elhangzottakra utalva elmondja, hogy amennyiben valaki 
gyűjtögetéssel vagy a környezetét veszélyeztető tevékenységgel él, az ellen lehet mit tenni. A 
jelenlegi szomszédja folyamatosan gyűjtöget, ezért is tudja. Lehet kérni Kőbányán a Bárkától a 
pszichológussal történő vizsgálatot. A pszichológus kezdeményezheti a gondnokság vagy a 
felügyelet alá helyezést ilyen esetben, és ha van megfelelő családtag, akkor máris megoldott a 
dolog. Ilyenkor nem a pszichésen beteg emberrel kell egyezkedniük, hanem az egészséges 
gondozójával, akivel lehet kommunikálni, ellene lehet eljárást indítani a közösség érdekében. 

Elnök: Köszöni a kiegészítést. Feljelentést is lehet tenni a rendőrségnél állategészségügyi, 
közegészségügyi veszélyeztetés címen. Véleménye szerint az állatok esetében van 
állategészségügyi kiskönyv. Ahol ennyi állatot tartanak, valószínűleg nem minden állatnak van 
állategészségügyi kiskönyve és rendelkezik megfelelő oltással. Ebben az esetben úgy véli van joga 
és hatásköre a hatóságnak. Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását 
döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Humánszolgáltatási Bizottság a „ Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2018. évi szakmai 
tevékenységéről" szóló 318. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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3. napirendi pont: 
A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők 

Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Szeretettel köszönti a 4 pályázót. Először Fenyvesiné Huller Tímeát, a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda vezetőjét kéri, hogy válaszoljon a Bizottság kérdéseire. Elöljáróban elmondja, hogy a 
pályázó támogatása a nevelőtestület, alkalmazotti közösség és a Szülői Munkaközösség részéről is 
egyhangú volt, 100%-os. Úgy gondolja, hogy a pályázatokban található idézetek valamennyire 
tükrözik az intézményvezető személyiségét, aki azt kiválasztja. Kérdezi az Intézményvezetőt, hogy 
hogyan tudja megvalósítani az általa választott gyermeki lélekről és a szeretetteljes légkörről szóló 
Tolsztoj idézetet? 

Fenyvesiné Huller Tímea: Elmondja, hogy a pedagógiában a legfontosabb a szeretet, és szeretet 
nélkül nem lehet semmilyen nevelés. Hiába jó a szakember vagy az a tudás, ami a szakember 
birtokában van, elsősorban az a fontos, hogy szeressék a gyermekeket. 

Elnök: Kérdezi, hogy mit takar a pályázatban a szakmai munkánál az új, innovatív módszerek 
fogalma? 

Fenyvesiné Huller Tímea: Részletesen kifejti, hogy 2015-2016-ban megalakult az óvodában az 
autista csoport, ennek létrehozásában nagy szerepe volt a Képviselő-testülettől kapott szakmai 
támogatásnak. Ezek a szakemberek nagy hatással voltak nemcsak az ott folyó pedagógiai munkára, 
hanem a normál fejlődésmenetű csoportokban dolgozó pedagógusok munkájára is. Az út nem volt 
zökkenőmentes, sok érzékenyítésre volt szükség, sok autizmussal foglalkozó szakembert hívtak. 
Azóta is tartják a szakmai partnerekkel a kapcsolatot, elsősorban Havasi Ágnessel, a 
Gyógypedagógiai Főiskola tanárával. ő két éve nyújtott mindenféle segítséget. Két évig volt az 
intézményük a főiskola Autizmus Karának szakmai gyakorlati helye, ami a kerület többi 
óvodájának is nagy segítséget jelentett. Az innovatív módszerekről elmondja, hogy a 
szülőtréningeket szeretnék minden csoportban bővíteni, továbbá otthontréninget is tartani. 
Többször volt hospitálás náluk más óvodából nemcsak kerületi, intézményi szinten, hanem az 
egész fővárosból. A szülők és gyermekek érzékenyítésére a gyógypedagógusok segítségével 
minden csoportban szükség volt, ez az egész alkalmazotti közösséget is érintette. Sok fórumon 
kapnak segítséget a szülők. Az autizmussal élő gyerekeknél a szociális és a kommunikációs terület 
sérült a legjobban, ezért önkéntesen szoktak a normál fejlődésmenetű gyerekek közül választani 
olyat, akik segítenek nekik. Minden területen sokkal elfogadóbbak a gyerekek, a beilleszkedésük 
olyan, mint a többieké. Az elmúlt évben 4 gyermeket sikerült integrálniuk, velük 
gyógypedagógusok foglalkoztak. Minden hónapban esetmegbeszéléseket tartanak, amiken részt 
vesz pszichológus is. Ebben a nevelési évben 2 gyógypedagógus felmondott, most minden fórumon 
igyekeznek a helyüket betölteni. Az elmúlt évben két pályázatot nyertek, az egyikből szenzoros 
helyiséget tudtak kialakítani. Ezt sajátos nevelési igényű és autista gyerekek is használják, segíti a 
lenyugvásukat. 

Baloghné Stadler Irén: A munkaközösséggel kapcsolatban kérdezi, hogy milyen kapcsolat van a 
normál csoportba járó gyerekek és az autista csoportba járók között? Hogyan tervezik a 
munkaközösséget, hol vannak a kapcsolódási pontok? Sajnálja, hogy a kiegészítésül elmondottak 
nem szerepelnek a pályázatban, nagyon fontos gondolatok vannak benne. 

Fenyvesiné Huller Tímea: A munkaközösség mindig a pedagógiai programhoz tartozik, kiemelt 
az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelés. Az elmúlt években az egészséges 
életmódra, az anyanyelvre nevelés és a projektpedagógia volt a munkaközösség feladata. A 2019-
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es évben megpályázták a Zöld Óvoda címet, ennek eredményét még nem tudják. Idén elnyerték a 
Madárbarát Óvoda címet, ezért már elkezdődött a munkaközösség vezetőjének a felkészítése, ő 
szakmai napokon és továbbképzéseken vesz részt. A nevelés nélküli munkanapon megosztotta a 
hallottakat. Nyáron elkezdődött az óvoda udvarának felújítása, már az elejétől odafigyeltek a 
környezettudatosságra. Az egész udvar területét burkolatokkal és zöld növényekkel 
pormentesítik. Az első részen lesz egy szelektív hulladéksziget és egy komposztáló. Minden 
csoportnak lesz egy veteményeskertje, amit a gyermekek fognak gondozni. Az autista gyerekek 
integrációja sok esetben az udvaron valósul meg. Az autizmussal élő gyermekek ugyanúgy részt 
vesznek a kerti munkákban. Sok közös programot szerveznek a Magyar Gyula Kertészeti Iskolával, 
ahol bekapcsolódnak a munkákba és programokba. Sokat foglalkoznak az újrahasznosítással, erre 
kézműves programokat rendeznek. A Madárbarát Óvodához a szülőkkel együtt készítették el az 
odúkat, a gyerekekkel együtt etetik a madarakat. 

Elnök: Köszöni a beszámolót. Köszönti a Kőbányai Gyöngyike Óvoda vezetőjét, Mátyusné Szabó 
Beátát, aki szintén 100%-ban támogatott. Kérdezi a fluktuációval kapcsolatban, hogyan tud új 
energiával embereket bevonzani? 

Mátyusné Szabó Beáta: Fontosnak látja, hogy vezetőként aktívan mutassa az utat, lelkesedjen és 
a többiekkel együttműködve haladjon. A létszámhiány nehezíti a mindennapjaikat, mint ahogy 
máshol is. Bízik benne, hogy jönnek új kollégák személyes kapcsolatai révén, hirdettek a Neptun 
rendszeren és több állásportálon is. Szeretné megmutatni, hogy ez az intézmény mire képes és 
szeretné továbbvinni az előző vezető munkásságát. 

Baloghné Stadler Irén: Úgy véli, az óvodavezetést hosszú távon meg lehet tanulni, viszont hogy ki 
milyen ember, az meghatározza azt, hogy hogyan teszi a dolgát a mindennapokból. Hálás az előző 
intézményvezetőnek az együtt töltött munkáért. Egy ilyen óvodát átvenni egy óriási lehetőség és 
óriási felelősség. Elmondja, hogy valamennyi szerepe neki is volt a táblás játékok bevezetésében. 
Kérdezi, hogy a táblás játékokkal kapcsolatban mit gondol Mátyusné Szabó Beáta? Kérdezi, hogy 
mit tervez a tehetséggondozással és a felzárkóztatással kapcsolatban? 

Mátyusné Szabó Beáta: Úgy véli szerencsés helyzetben van, mert évek óta tanulja a 
tehetséggondozást és fejlesztést, és mindkét terület magas színvonalon jelenik meg az óvodában. 
A tehetséggondozásról elmondja, hogy a személyi feltételek miatt csak a zenei műhelyt tudták 
működtetni, amelyet egy magasan képzett kolléganő tart - aki mellesleg énekes zenész is. A 
gyerekeknél a zenei fejlesztés nagyon magas szintű. Tehetségprogramjuk nagyon részletes, 
kidolgozott. Ő maga évekig a logikai tehetségfejlesztéssel foglalkozott, ebben az óvodában ez is és 
a táblás játékok is napi szinten megvalósulnak a csoportokban. Az előző intézményvezető 

mesterprogramot dolgozott ki táblás játékokra, ami nagyon magas színvonalú és minden 
csoportban ott van. Saját maguk készítik a táblás játékokat a kollégák, szülői klubban ismertetik 
meg a szülőket ezek készítéséről. Tevékeny és tartalmas élményszerzést biztosítanak ezzel a 
szülők számára. Kölcsönözni lehet náluk a játékokat. 

Baloghné Stadler Irén: Sajnálja, hogy a kiegészítés nem olvasható ki a pályázatból. Sok erőt, jó 
munkát és nagyon jó munkatársakat kíván Mátyusné Szabó Beátának. 

Elnök: Köszönti Sztudva Mónikát, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetőjét. Elmondja, hogy őt a 
nevelőtestület 82%-ban, az alkalmazotti közösség 84%-ban támogatja. Az óvodában Freinet alapú 
pedagógiai program folyik, kérdezi hogy hogyan vinné tovább ezt a gyakorlatban? 

Sztudva Mónika: Köszönti a Bizottság tagjait. Kifejti, hogy a kerületben ők az egyedüli óvoda, 
amely a keresztény Freinet pedagógiai program szellemiségét követik. Ez a gyermekeknek a 
szabad önkifejezést, a szabad választás lehetőségét, a szülőkkel való kapcsolatot teszi lehetővé. Ezt 
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a gyakorlatot, módszert szeretnék a későbbiekben is megtartani. A módszer során a műhelyekben 
az óvodapedagógusok foglalkozásokat indítanak el bizonyos szellemiséggel, projektmódszer 
keretében, adott évszaknak vagy témának megfelelően. Ebből később az óvodapedagógus kilép, ezt 
kívülről próbálja koordinálni a gyerekek igényeinek megfelelően. Ennek továbbviteléhez 
szükséges a szülők felé is egy nyitottság, ezért a későbbiekben a nyílt napokon a munkaközösség 
által összeállított szempontsor szerint a szülők megtekinthetik ezeket a napokat. Az 
óvodapedagógusok még aznap egy szülői értekezleten referálnak erről egy tartalmas beszélgetés 
keretében, az információkat, ötleteket pedig a szülők haza is vihetik és otthon is folytathatják a 
gyermekeikkel. Nemcsak az óvodában zajlik pedagógia, hanem otthon is továbbvihető. 

Baloghné Stadler Irén: Beszámol arról, hogy most rendkívüli helyzetben van, mivel ő is részese 
az óvoda mindennapi munkájának. Nem olvasta el ezt a pályázatot előre, csak a leadás után. 
Kérdezi Sztudva Mónikát, hogy utólag a pályázat mely részét fogalmazná másképp? Nehéz 
helyzetben van az intézményvezető, újra kell építeni egy szervezetet. A szervezetfejlesztésről 
kérdezi, hogy milyen változások történtek eddig az intézményben és miket tervez a jövőre? 

Sztudva Mónika: Elmondja, hogy nagyon rövid idő állt rendelkezésére a pályázat megírásához és 
a tapasztalatai sem voltak hozzá megfelelőek. Ezúton köszöni Baloghné Stadler Irénnek az emberi 
és szakmai támogatást. Nagy szükség volt a tapasztalatára a mindennapokban. Az új kollektíva 
kialakítása nagy feladat. Három olyan kollégája maradt az intézményben, aki ezt a szemléletű 
pedagógiát műveli, tehát nekik nagyon fontos, hogy az új munkatársak beilleszkedését segítsék és 
megismertessék őket ezzel a módszerrel. Meg kell ismerni az ő hozadékukat is, valamint nekik kell 
motiválttá tenni őket arra, hogy ezt a pedagógiát elfogadják és műveljék. Fontos átalakítani a 
vezetés kérdését, hogy a munkaközösség vezető, a vezetőhelyettes részt vegyenek a 
döntéselőkészítésben. Ki kell dolgozniuk azokat a szempontokat, feladatokat, feltételeket, amiknek 
az új kollégáknak meg kell felelni. Hospitálásokkal, megbeszélésekkel, értékelésekkel, a hozzáadott 
munka ellenőrzésével, megtámogatásával, az elakadási pontok felderítésével igyekeznek 
megoldásokat találni. Fontosnak tartja, hogy mit közvetítenek a szülők felé, ők viszik tovább az 
értékeket, ha megmutatják őket. Jelenleg 4 csoportjuk van, de az a cél, hogy újra 5 csoport legyen 
az óvodában. Szükséges a munkájukat megmutatni, ezért szeretne a védőnői hálózattal szorosabb 
kapcsolatot kialakítani, hogy a leendő kiscsoportosokat felkeressék, célzottan megtalálják őket, 
számukra olyan élményeket biztosítsanak, hogy az óvoda szép, esztétikus és értékeket hordoz. A 
jelen lévő szülőknek be kell bizonyítaniuk azt, hogy az ő programjuk jó, megfelel az 
elképzeléseiknek, és hogy alkalmassá válik itt a gyermekük majdan az iskolába lépésre. Ehhez 
minden támogatást meg tudnak nekik adni. A második kérdésre válaszolva elmondja, hogy fontos 
cél a kollektíva összekovácsolása a jövőben. A nevelői értekezletek szervezése, szakmai napok 
biztosítása, egy Freinet-vel kapcsolatos intézmény látogatása, a témában szakértő emberek 
bevonása az intézmény életében cél és feladat lesz. A nulláról kell felépíteniük azt, ami eddig a 
háttérbe szorult, és vissza kell szerezni az óvoda jó hírét, ami elveszett. Úgy érzi, hogy a kollégák 
eddig is támogatták és jelenleg is támogatják. 

Baloghné Stadler Irén: Azt tapasztalta, hogy Sztudva Mónika nagy lelkesedéssel és fáradságot 
nem ismerve teszi a dolgát, szervez, irányít. Sok erőt és megfelelő munkatársakat kíván ehhez a 
továbbiakban. 

Radványi Gábor: Általában egy Bizottság könnyű helyzetben van akkor, amikor egy nyugdíjba 
vonuló intézményvezető átadja a stafétabotot. Itt nem erről volt szó, ebben az évben ötször 
látogatta meg a Kőbányai Kincskeresők Óvodát, tudja, hogy Sztudva Mónikának komoly 
ellenszélben kellett megvívni a csatáját, ebben próbálták segíteni. Úgy tűnik számára, hogy 
konszolidálódott a helyzet, a 84%-os alkalmazotti támogatás ezt mutatja. Kérdezi, hogy sikerült-e 
a konfliktusokon úrrá lenni, ha igen, akkor mit tervez a jövőben? 
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Sztudva Mónika: Megerősíti, hogy a helyzetük sokban javult. Sokban változott a 
kommunikációjuk, nyíltan beszéltek az elmúlt dolgokról, hogy senkiben ne maradjon tüske. A 
kollégáknak sikerült új feladatokat találni, ami az intézmény érdekeit és a saját épülésüket is 
szolgálja, ők az átadható tudás érdekében fektetik be a munkájukat. Sajnos a munkaközösségük 
létszámát szintén le kellett a kevesebb csoport miatt csökkenteni, így egy munkaközösségük van. 
A szülők részéről nagyon jó személye felé és az intézményt ért változások felé is a visszajelzések, 
hiszen látják, hogy igyekeznek szépülni, biztonságosabbá tenni a környezetüket, igyekeznek a 
gyermekek felé fordulni, hogy ők legyenek az elsők az intézmény életében. 

Elnök: Köszöni a válaszokat és a kiegészítést. Köszönti a Kőbányai Rece-fice Óvoda vezetőjét, Házi 
Melindát. Úgy látja a pályázatból, hogy itt is gondot okoz a fluktuáció. Kérdezi, hogy milyen 
változásokat tervez ez ügyben a következő ciklusban? 

Házi Melinda: Köszönti a Bizottság tagjait. Úgy gondolja, hogy a fluktuáció minden óvoda életében 
jelen van, ez az ő intézményét sem kerülte el. Jelenleg náluk minden rendben, egy viszonylag fix 
társaságuk van. Nem látja számottevőnek esetükben a változásokat. Büszke rá, hogy olyan 
óvodában dolgozik, ahol a munkatársak többsége 20-30 éve ott dolgozik. Jó velük együtt dolgozni, 
mert megvan a szakmai hátterük, magasan tudják ezért a szakmai színvonalat tartani a gyermekek 
érdekében. A változást arra értette a pályázatában, hogy változik a köznevelési törvény és a mai 
korszellemet le kell követni az óvodai fejlesztések során. A változásokat nem lehet meg nem 
történtté tenni, hanem szakmailag és emberileg próbálnak mindig magas színvonalon teljesíteni, 
továbbá együtt haladni a változásokkal. Ilyen például a pedagógus életpályamodell bevezetése, a 
pedagógusok önértékelése a minősítési megfelelésekkel, a gyakornoki rendszer bevezetése - és 
ebbe beletartozik a mesterfokozat megszerzése is. 

Baloghné Stadler Irén: Gratulál a pályázathoz, nagyon sok területet érint és igazán kiolvasható 
belőle az az elképzelés, amit a következő S évben szeretne Házi Melinda megvalósítani. Szerencsés 
helyzetben van az óvoda, mert a személyi feltételek és a környezet megfelelő. Kérdezi, hogy a 
mesterprogram mely területet célozza meg, mit vár tőle, mennyi időre íródott és hogyan fogja 
befolyásolni az intézményben a pedagógiai munkát? 

Házi Melinda: Elégedettségét fejezi ki, hogy ilyen szépen megújult óvodában dolgozhat. A 
kezdeteknél csatlakozott be az óvoda életébe, a vezetői pályafutása azzal indult, hogy egy óvodát 
kellett elköltöztetni és visszaköltöztetni. Az első 3 éve nagyon nehéz volt, amíg nem volt megfelelő 
tapasztalata. Most úgy látja, megérte az energiabefektetés, a kollégái mindent megtettek a mostani 
szép állapotért. Véleménye szerint Kőbánya legszebb óvodájában dolgozhatnak. Elmondja, hogy 
tavaly írta meg a mesterprogramját és 2019 szeptemberétől, illetve 2020 januárjától kerül 
bevezetésre. S évre szól a mesterprogram, pont egybecseng a vezetői pályafutásának ritmusával. 
ő is az előző vezetőtől átvett értékek mentén igyekszik továbbvinni az óvoda életét. Ebben benne 
vannak a változások is, de a szakmai hagyományokat mindenképp szeretné megőrizni. A 
fiatalosabb, innovatívabb szemléletet próbálja beleültetni a szakmai munkába. A mesterpályázatát 
a műhelymunkák megújításáról írta, amelyek nagy hagyományra tekinthetnek már vissza. Az 
óvodában működik agyagos, táncos, textiles és egy mozgás- és népi játékok műhelyük. Úgy 
gondolta, hogy az évtizedek óta működő műhelyek kicsit elavultak és a szülők felé is nyitni 
szeretnének, mert jelenleg nincs elég betekintésük az ott folyó munkába. Szeretne továbbá több 
energiát belefektetni a továbbképzésekbe. A régóta itt dolgozó kollégáknál is az élethosszig tartó 
tanulás a cél, szerencsére a szakmai megújulásnál nagyon lelkesek a munkatársak. Az újonnan 
érkező kollégáknak is be kell kapcsolódni természetesen a műhelymunkába. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 
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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 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 346. számú előterjesztés 1. mellékletében 
szereplő határozattervezetettámogatja [207 /2019. (VI. 25.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

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 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 346. számú előterjesztés 2. mellékletében 
szereplő határozattervezetet támogatja [208/2019. (VI. 25.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

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 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 346. számú előterjesztés 3. mellékletében 
szereplő határozattervezetettámogatja [209/2019. (VI. 25.)]. 

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

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 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 346. számú előterjesztés 4. mellékletében 
szereplő határozattervezetet támogatja [210 /2019. (VI. 25.)]. 

4. napirendi pont: 
Kocsis Sándor Sportközpont alapító okirat módosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: Tájékoztatásul közli, hogy a Sportközpont igazgatója 2 gondnoki és 1 
sportszervezői státuszt kérne. Érdeklődött a Humánszolgáltatási Osztályon ezügyben, és kiderült, 
hogy az üres állások valós száma 6,25, ezek jellemzően szakmunkákat töltenének be. 
Indokolatlannak látja a sportszervező státuszt. A két gondnoknak azért szükséges mindenképpen 
státuszt biztosítani, mert az alapító okiratban látható, hogy több új pálya készült el a Sportligetben, 
ezek személyi felügyeletét, biztosítását ők látják el 6-6 órában. Még egy ember lesz gondnoki 
munkakörre szükséges, ezt intézményi átcsoportosítással fogják megoldani. 

Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata: az előterjesztés 2. mellékletét képező 

határozattervezet az alábbiak szerint módosul: 
a) az 1. pontban szereplő rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: ,,Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor 
Sportközpont álláshelyszámát 2019. július l-jétől 1,5 gondnok álláshellyel megemeli.", 
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b) a 2. pontban a „2 914 811 Ft" szövegrész helyébe a „2 091 868 Ft", a „2 454 828 Ft" 
szövegrész helyébe az „1 760 890 Ft", továbbá a ,,459 983 Ft" szövegrész helyébe a 
,,330 978 Ft" szöveg lép. 

Indokolás: Kocsis Sándor Sportközpont álláshelyszámának bővítése kapcsán nem indokolt 2019. 
szeptember l-jétől a létszám 1 fő sportszervező álláshellyel történő megemelése. 

(362/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 362. 
számú előterjesztés támogatásáról a 362/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Kocsis Sándor Sportközpont 
alapító okirat módosításáról" szóló 362. számú előterjesztést a 362/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja [211/2019. (VI. 25.)]. 

5. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: Kifejti, hogy a civil szervezeteknél látható összegeket a pályázati keretből 
próbálták igazságosan felosztani az előző éveket és az elvégzett munkát figyelembevéve. Bízik 
benne, hogy ez minden kőbányai civil szervezet megelégedésére szolgál. 

Elnök: Úgy látja, Kőbánya biztosítja a megfelelő kereteket a kulturális hagyományokra és a 
közművelődésre folyamatosan. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza 
meg döntését a 341. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal ,,A civil szervezetek 2019. évi 
támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról" szóló 341. számú előterjesztést támogatja 
[212/2019. (VI. 25.)]. 

6. napirendi pont: 
Bánóczky Előd Kőbányáért díj elismerésével járó jutalmának adományként történő 

átadása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Jelzi, hogy 
ebben az esetben a csütörtökön az ünnepi díjátadó képviselő-testületi ülésen átadandó 
kitüntetéssel járó pénzösszeget a Plébános úr a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére adná 
át. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 353. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Bánóczky Előd Kőbányáért díj 
elismerésével járó jutalmának adományként történő átadásáról" szóló 353. számú előterjesztést 
támogatja [213/2019. (VI. 25.)]. 
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7. napirendi pont: 
A Kőbányáért Egyesület T AD-önerőhöz nyújtott felhalmozási célú támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Itt egy 
gépjárműbeszerzéssel kapcsolatosan kéri támogatását a Kőbányáért Egyesület, amely az 
utánpótlás és sport területén biztosít a kerületi gyerekek számára lehetőséget. 

Lakatos Béla: Miközben tartozik még mindig az Egyesület 2 753 OOO Ft-tal az Önkormányzat 3 
intézménye felé, erről még nem mutatták be a számlákat. Lehet, hogy nem jó időben van a 
beszámolójuk. Kérdezi, hogy nem lehetne-e későbbre tenni a támogatást, levonni a tartozásukat az 
igényelt támogatásból, vagy elcsúsztatni az összeg kiutalását addigra, amikor bemutatják a 
számlákat? 

Radványi Gábor: Jogosnak látja Képviselő úr felvetését, benne is felmerült ez a dilemma. Pap János 
és Bereczki István kereste meg őt az Egyesülettől, akik elmondták, hogy TAG-val pályáztak. A 
kisbusz 9 445 OOO Ft-ba kerül, 6 OOO OOO Ft a TAG-támogatás, 1 500 OOO Ft-juk volt és még 
ugyanennyi pénzük hiányzik az autóhoz. A működésük ciklikus jellegű, mindig júliusban jön egy 
újabb TAG-feltöltésük, amivel ki tudják tölteni az említett hiányt. Mivel az elmúlt években minden 
esetben kiegyenlítették a tartozásukat, megelőlegezték a bizalmat részükre. Bíznak benne, hogy 
idén is ki fogják tudni fizetni a tartozásukat, egyelőre szóbeli ígéretet tettek erre. Tudni kell az 
Egyesületről, hogy ők Kőbányáért dolgoznak, és sok esetben a tagdíjaknál a rászorulóknál komoly 
csökkentéseket alkalmaznak. Úgy véli, ezért az ő támogatásuk különösen fontos. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 340. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányáért Egyesület TAG
önerőhöz nyújtott felhalmozási célú támogatásáról" szóló 340. számú előterjesztést támogatja 
[214/2019. (VI. 25.)]. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásának 

átcsoportosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Itt egy 
digitális orgona, valamint kisbútorvásárlás összegének vásárlása miatt szükséges a támogatás 
átcsoportosítása. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 345. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X. kerületi Kőbányai 
Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásának átcsoportosításáról" szóló 345. számú 
előterjesztésttámogatja [215/2019. (VI. 25.)]. 

9. napirendi pont: 
A Dél-Palóciai Hagyományőrző Egyesület népligeti rendezvényének támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Röviden 
összefoglalja az előterjesztés tartalmát: egy nagyszabású gasztronómiai rendezvényt tartana a 
Népligetben az Egyesület 2019. október 4-e és 6-a között, melyet az Önkormányzat 3 500 OOO Ft
tal támogatna. A rendezvény a 2020-ban megvalósuló Vadász-Horgász Világkiállítás előzetese 
lenne. 

Lakatos Béla: Nem érti, hogy a 32 400 OOO forintos költség hogyan térülhetne meg, erre nincs 
garancia. Nem hiszi, hogy ennyi pénz befolyna egy ilyen rendezvényből, ahol csak ételeket 
forgalmaznak. Nem tartja elég erősnek a programot. Bejelenti, hogy nem fogja támogatni a 
határozattervezetet. 

Elnök: Kiegészítésül elmondja, hogy ez egy gasztronómiai rendezvénye lenne Kőbányának, a 
belvárosi kerületek programjaihoz - például a Mangalicafesztiválhoz - hasonlóan. Véleménye 
szerint a rendezvény jó fényt vetne Kőbányára és megismernék általa a kerületet. Maga a Népliget 
is visszakaphatná a régi népszerűségét, és hasonló rendezvényeknek is helyet tudna adni. 

Radványi Gábor: Az vezérelte őket amikor a rendezvény megtartása mellett döntöttek, hogy 2006 
előtt a Szeptemberfeszt nevű fesztivál jellemző volt Kőbányának a népligeti részére. Nógrád 
megyei falvak képviselői keresték meg az Önkormányzatot, hogy valami olyan rendezvényt 
szeretnének szeptember-október táján, ami ízelítőt adna a magyar gasztronómiából. Ez egy kerület 
határain túlnyúló rendezvény lenne, lobbiznak további támogatásokért más helyeken is. Abban 
maradtak Polgármester úrral, hogy a Szeptemberfesztnél is volt egy támogatási összeg, a 
szervezési költségek egyharmadát biztosítanák most is a rendezvényhez. Ez gyakorlatilag egy 
összbudapesti rendezvény lenne, 30 nógrádi falu jelenlétével, hagyományőrző egyesületeikkel. 
Meglátása szerint ez egy újabb színfolt lenne Kőbánya kulturális életében. 

Elnök: Köszöni a hozzászólást. Jelzi, hogy az előterjesztésben feltüntették a programtervet, helyi 
kerületi csoportok, néptáncegyüttesek és egyéb kulturális vonatkozású személyek lépnének fel. 
Egész Budapestre kiterjedne valóban a rendezvény, de az is lehet, hogy egész Pest megyére vagy 
Magyarországra is akár. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 342. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással „A Dél-Palóciai 
Hagyományőrző Egyesület népligeti rendezvényének támogatásáról" szóló 342. számú 
előterjesztésttámogatja [216/2019. (VI. 25.)]. 

10. napirendi pont: 
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére nyújtott támogatás 

előirányzatának átcsoportosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Összefoglalásul elmondja, hogy a Baptista Szeretetszolgálat kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, miszerint az élelmiszerek tárolásához és a hűtést igénylő árucikkek 
rászorulókhoz történő eljuttatásához hűtőautó beszerzése vált szükségessé. Ehhez kérik a 
támogatás előirányzatának átcsoportosítását. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 308. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Baptista Szeretetszolgálat Egyházi 
Jogi Személy részére nyújtott támogatás előirányzatának átcsoportosításáról" szóló 308. számú 
előterjesztésttámogatja [217 /2019. (VI. 25.)]. 
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11. napirendi pont: 
A 300092791-es számú háziorvosi praxis feladatainak ellátása 

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 357. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A 300092791-es számú háziorvosi 
praxis feladatainak ellátásáról" szóló 357. számú előterjesztésttámogatja [218/2019. (VI. 25.)]. 

12. napirendi pont: 
A kőbányai nyugdíjasok 2019. évi balatonlellei üdültetéséről szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Itt újabb lehetőséget biztosít az Önkormányzat a kőbányai nyugdíjasok üdültetésre Balatonlellén. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 306. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

219/2019. (VI. 25.) HB határozat 
a kőbányai nyugdíjasok 2019. évi balatonlellei üdültetéséről szóló pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai nyugdíjasok 2019. évi balatonlellei üdültetéséről 
szóló pályázati felhívás alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Balatonlellén lévő üdülőjében a 1. mellékletben meghatározott személyeknek biztosít üdülési 
lehetőséget. 

2. A Bizottság megállapítja, hogy a 2. mellékletben meghatározott pályázatok érvénytelenek, a 3. 
mellékletben meghatározott pályázatok eredménytelenek. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy bízza meg a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központot az 1. pontban meghatározott idősüdültetés lebonyolításával. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

A határozat 1-3. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

13. napirendi pont: 
Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Közli, hogy 1 500 OOO Ft pályázati keretet biztosít az Önkormányzat erre a célra. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 307. számú előterjesztés elfogadásáról. 

220/2019. (VI. 25.) HB határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság megállapítja, hogy a Kőbányán működő egyházak 2019. évi 
támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett 13 pályázatból 12 érvényes. A Magyarországi 
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Református Egyház Válaszút Misszió pályázata nem felelt meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, 
ezért a pályázata érvénytelen. 
2. A Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásáról szóló pályázat keretében az 
1. mellékletben meghatározott Kőbányán működő egyházaknak 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 1 500 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 

14. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Lakatos Béla: Véleménye szerint visszaléptek az előterjesztés szerkesztésében. Eddig jól el tudta 
dönteni, miként szavazzon, de most már csak egy pályázati adatlapot lát - ami átment három 
szűrőn. Az előterjesztés mellékletében már nincs orvosi szakvélemény, árajánlat vagy számla. 
Nagyon nehéz így dönteni. 

Ehrenberger Krisztina: Kifejti, hogy az humánszolgáltatási előterjesztéseknél a pályázat 
mellékleteként az előterjesztésben a kérelmek szerepelnek. Rengeteg anyag van mögötte, amit 
nyomtatni és szkennelni szükséges, ezért döntöttek úgy, hogy a mellékleteket a Főosztályon lehet 
megtekinteni. Az egészségügyi, illetve az ápolási támogatás esetén is ezt szerették volna követni, 
de amennyiben igény van rá, akkor a továbbiakban hozzácsatolják az előterjesztéshez az összes 
anyagot. 

Lakatos Béla: Megérti a Főosztályvezető asszony által elmondottakat, egyetért azzal, hogy ne 
legyen annyi papírmunka. Kéri, hogy akkor a pályázati űrlapokat ne csatolják az előterjesztéshez, 
helyette csatolják az orvosi vizsgálat eredményét és az árajánlatot - ebből a két dokumentumból 
már tud dönteni. Neki nem fontos tudni, mennyi a pályázó jövedelme. 

Ehrenberger Krisztina: Jelzi, hogy nekik a kérelmet mellékelni kell az előterjesztéshez, viszont a 
következő üléstől újra csatolni fogják a korábbi mellékleteket is az előterjesztéshez. 

Elnök szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 17. pontjában a „60%-a, legfeljebb 
111 OOO Ft" szövegrész helyébe a „legfeljebb 100 OOO Ft" szöveg lép. 
Indokolás: Túlzó mértékűnek tartja a támogatás összegét a többi pályázathoz képest. 

(315/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 315/1. módosító javaslatot. 

Weeber Tibor: Kifejti, hogy azért nem támogatja a 315/1. módosító javaslatot, mert nehéz az 
egyes eseteket összehasonlítani. A felső álcsonton itt a pályázónak 1 darab foga van, ezt nehéz 
hozzámérni egy olyan pályázóhoz, akinek kisebb a problémája, de kevesebb a jövedelme. 
11 OOO Ft-ot lehetne a módosító javaslat elfogadásával spórolni, a kolléganője viszont az elvégzett 
munka és a jövedelem arányában számolt. Ez az összeg egy visszafogottabb összeg ahhoz képest, 
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hogy mekkora munkát végeznek, igen takarékosan próbálta megoldani a pályázó. Ezenfelül még 
sokba kerül neki a protézis. 

Elnök: visszavonja a 315/1. módosító javaslatát. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 315. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

221/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Ányos Borbála Mária részére hallókészülék megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 139 395 Ft. 
2. A Bizottság Áts Katalin részére a gyermeke, Szatmári Emília Katalin megvásárolt szemüvegéhez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 24 065 Ft. 
3. A Bizottság Balázs Fruzsina részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 139 395 Ft. 
4. A Bizottság Berei Sándor részére művégtag megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
művégtag önrészének 85%-a, legfeljebb 517 640 Ft. 
5. A Bizottság Biró Renáta részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 90%-a, 67 500 Ft. 
6. A Bizottság Bognár Tamásné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 11 340 Ft. 
7. A Bizottság Csapó Jánosné részére az elkészített fogsorhoz támogatást biztosít, amely a fogsor 
vételárának 90%-a, 52 380 Ft. 
8. A Bizottság Fazekas Józsefné részére gyógycipő és gördülőtalp megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a gyógycipő és gördülőtalp árának 90%-a, legfeljebb 16 850 Ft. 
9. A Bizottság Geyer Ferencné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék önrészének 60%-a, 123 305 Ft. 
10. A Bizottság Gégölné Szepesi Ibolya Ylária részére az elkészített fogsorhoz támogatást biztosít, 
amely a fogsor vételárának 70%-a, 33 600 Ft. 
11. A Bizottság Giedli Zsolt Róbert részére gyógycipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a gyógycipő árának 90%-a, legfeljebb 14175 Ft. 
12. A Bizottság Hajnalné Bóka Melinda részére a gyermeke, Hajnal Dávid megvásárolt Bexero
védőoltásához támogatást biztosít, amely a Bexero-védőoltás vételárának 70%-a, 20 285 Ft. 
13. A Bizottság Hering Vilmosné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 90%-a, 81 OOO Ft. 
14. A Bizottság Hitka Elemér részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 60%-a, legfeljebb 63 385 Ft. 
15. A Bizottság Kecskés Krisztina részére a megvásárolt szilikon emlőprotézishez és protézistartó 
melltartóhoz támogatást biztosít, amely a szilikon emlőprotézis és protézistartó melltartó 
vételárának 90%-a, 15 515 Ft. 
16. A Bizottság Kopervász Éva részére az elkészített alsó fogsorhoz támogatást biztosít, amely az 
alsó fogsor vételárának 90%-a, 81 OOO Ft. 
17. A Bizottság Kósa Henrik Istvánné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely 
a fogpótlás árának 60%-a, legfeljebb 111 OOO Ft. 
18. A Bizottság Kovács Ferencné részére a megvásárolt Euflexxa injekcióhoz támogatást biztosít, 
amely az Euflexxa injekció vételárának 90%-a, 35 100 Ft. 
19. A Bizottság megállapítja, hogy Kovács Krisztina Erzsébet pályázata érvénytelen, mivel a 
kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati 
kiírásnak. 
20. A Bizottság Lugosi Mihályné részére a megvásárolt gyógycipőhöz támogatást biztosít, amely a 
gyógycipő vételárának 70%-a, 13 105 Ft. 
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21. A Bizottság Mihály Lászlóné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 60%-a, 104 400 Ft. 
22. A Bizottság Mihók Melinda részére a gyermeke, Budai Vivien Elena szemüvegvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 6300 Ft. 
23. A Bizottság Orgován Józsefné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 70%-a, 14 700 Ft. 
24. A Bizottság Rózsahegyi Gyuláné részére az elkészített fogsorhoz támogatást biztosít, amely a 
fogsor vételárának 90%-a, 35 370 Ft. 
25. A Bizottság Schieber János Józsefné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 31 850 Ft. 
26. A Bizottság Sotonyi József részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 21 525 Ft. 
27. A Bizottság Stógli Ferenc Jánosné részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 29 700 Ft. 
28. A Bizottság Szabó Ferencné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 90%-a, 78 660 Ft. 
29. A Bizottság Szabó Józsefné részére a megvásárolt Prolia injekcióhoz támogatást biztosít, amely 
a Prolia injekció vételárának 90%-a, 14 805 Ft. 
30. A Bizottság Szabó Józsefné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 24 500 Ft. 
31. A Bizottság Szabó József részére a megvásárolt olvasószemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 70%-a, 11 070 Ft. 
32. A Bizottság Szabó József részére a megvásárolt távollátó szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 24 570 Ft. 
33. A Bizottság Szamosi Ferencné részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 70%-a, 5600 Ft. 
34. A Bizottság Ujvári Gyuláné részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 46 900 Ft. 
35. A Bizottság Varga Irén részére a megvásárolt olvasószemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 70%-a, 3260 Ft. 
36. A Bizottság Varga Irén részére a megvásárolt távollátó szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 14 350 Ft. 
37. A Bizottság Zahoránszky Zoltán részére a megvásárolt multifokális szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 58 695 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

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

222/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Andrási Istvánné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. július 
l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
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2. A Bizottság Czine Sándorné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. július l-jétől 12 hónapos 
időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság Dani Richárd részére ápolási támogatást állapít meg 2019. július l-jétől 12 hónapos 
időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Garaminé Szabó Csilla részére ápolási támogatást állapít meg 2019. július l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
S. A Bizottság Horváth Gábor részére ápolási támogatást állapít meg 2019. július l-jétől 12 hónapos 
időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Kovács Krisztina Erzsébet részére ápolási támogatást állapít meg 2019. július l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
7. A Bizottság Mesterházy Miranda részére ápolási támogatást állapít meg 2019. július 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 Főosztályvezetője 

16. 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 határozattervezet 
elfogadásáról. 

223/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Cserkesz u. 25/B al.1A alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Cserkesz 
u. 25/B al. 1A alatti egy szoba, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Ötvös 
Krisztina és Prónai Dávid számára határozott időre, 2020. június 30. napjáig szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 2019. július 31. 
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 határozattervezet 
elfogadásáról. 

224/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 29/B fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gyömrői 
út 29 /B fszt. S. szám alatti egy szoba, 25 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Pauer István számára határozott időre, 2022. június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

225/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/113. 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. 3/113. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Kecskés Mária és Farkas Péter számára határozott időre, 2021. június 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. július 31. 
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 határozattervezet 
elfogadásáról. 

226/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 1/54. 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. 1/54. szám alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban Horváth Ádám számára határozott időre, 2019. december 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. július 31. 
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 határozattervezet 
elfogadásáról. 

227 /2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 9. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Maláta u. 
14. fszt. 9. szám alatti egy szoba, 35 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban Lulay Györgyné született Bene Ella Valéria számára határozott időre, 2021. 
június 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. július 31. 
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 6. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

228/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 52. épület fszt.1. 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 Lengyel József 1101 
Budapest, Hungária krt. 1-3. 52. épület fszt. 1. szám alatti egy szoba, 36 mz alapterületű, komfortos 
lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

229/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Bodza u. 46. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Bodza u. 
46. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban Megyes László számára határozott időre, 2019. december 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

230/2019. (VI. 25.) HB határozat 
Balatoni László, valamint Simon Andrea és Simon Tamás lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján 
hozzájárul Balatoni László Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
1107 Budapest, Fokos u. 1. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 42 mz alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának, valamint Simon Andrea és Simon Tamás 3780 
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Edelény 453/ A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 3780 Edelény, Fűzfa u. 6/ A 1. 
szám alatt található, 45 m2 alapterületű lakáson 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 1107 Budapest, Fokos 
u. 1. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 42 m2 alapterületű, komfortos lakást Simon Andrea született 
Jurácsik Andrea és Simon Tamás számára a jelenlegi állapotában határozatlan időre szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019.július 31. 
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 határozattervezet 
elfogadásáról. 

231/2019. (VI. 25.) HB határozat 
Bánka Andrea és Fehér Erika lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján 
hozzájárul Bánka Andrea Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és Fehér Erika 4464 Tiszaeszlár 330/2 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a 4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 15. szám alatt található, 1439 
m2 alapterületű kivett lakóház, udvaron 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 1102 Budapest, 
Bánya u. 20. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, komfortos lakást Fehér Erika 
számára a jelenlegi állapotában határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. július 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 határozattervezet 
elfogadásáról. 

232/2019. (VI. 25.) HB határozat 
Griszháber Tamás, valamint Birizdó Gyula Attila és Nagy Anna lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján 
hozzájárul 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 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és Birizdó Gyula Attila 2700 
Cegléd 10512 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2700 Cegléd, Cserő u. 3. szám alatt 
található, 732 m2 alapterületű, kivett zártkerti művelés alól kivett terület és lakóház megnevezésű 
ingatlanon fennálló tulajdonjogának a cseréjéhez. 
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2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. 1/29. szám alatti egy és fél szoba, 43 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Birizdó Gyula Attila és Nagy Anna számára a jelenlegi állapotában határozatlan időre szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy amennyiben egyetértés van, a Bizottság egyben hozza meg döntését az 
önkormányzati lakást igénylők kérelmeiről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön 
határozatként szerepelnek. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
kérelmekkel kapcsolatban? Nincs, döntéshozatal következik. 

233/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 7. 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 Farkas 
Lászlóné született Molnár Katalin 1101 Budapest, Hős u. 15/8 3/136. szám alatti lakásra 
vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1102 
Budapest, Bánya u. 7. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban Farkas Lászlóné született Molnár 
Katalin számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy nevezett az 
1101 Budapest, Hős u. 15 /8 3 /136. 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: 

234/2019. (VI. 25.) HB határozat 

2019. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az 1101 Budapest, Csilla u. 5/D fszt. 640. 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 Kupi 
Beatrix 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A 2/lOA alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének 
cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1101 Budapest, Csilla u. 5/D fszt. 640. 
szám alatti egy és fél szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, felújított állapotban Kupi Beatrix számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja 
azzal a feltétellel, hogy nevezett az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A 2/lOA 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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235/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 23. 2/7. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján 
Hegyesi Rózsa született Babusik Rózsa 1103 Budapest, Gyömrői út 88/8 1/13. szám alatti lakásra 
vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1102 
Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 23. 2/7. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban Hegyesi Rózsa 
született Babusik Rózsa számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy nevezett az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/8 1/13. 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

236/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Román u. 20. fszt.1. 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 Varga 
Sándorné született Merve! Viktória Mária 1101 Budapest, Hős u. 15 / A fe. 93. szám alatti lakásra 
vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1105 
Budapest, Román u. 20. fszt. 1. szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban Varga Sándorné született Merve! 
Viktória Mária számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy 
nevezett az 1101 Budapest, Hős u. 15/A fe. 93. 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

237 /2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1104 Budapest, Mádi u.139. 1/4. 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 Lakatos 
Kálmán Ferencné született Ámít Irén 1103 Budapest, Gyömrői út 88/8 fszt. 5. szám alatti lakásra 
vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1104 
Budapest, Mádi u. 139. 1/4. szám alatti egy szoba, 44 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban Lakatos Kálmán Ferencné született 
Ámít Irén számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy nevezett 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/8 fszt. 5. 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. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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238/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 4/13. 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 Horváth 
Erzsébet 1101 Budapest, Hős u. 15/ A 1/28. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének 
cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 4/13. szám 
alatti kettő szoba, 48 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas, 
felújított állapotban Horváth Erzsébet számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal 
a feltétellel, hogy nevezett az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 1/28. 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

239/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3 /94. 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 Makai 
János 1101 Budapest, Hős u. 15/ A fszt. 11. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének 
cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/94. szám 
alatti kettő szoba, 43 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas, 
felújított állapotban Makai János számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy nevezett az 1101 Budapest, Hős u. 15 / A fszt. 11. 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

240/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szövőszék u. 4. 8/35. 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 Farkas 
Marianna Brigitta született Jécsi Marianna Brigitta és Farkas András 1105 Budapest, Vaspálya u. 
58. fszt. 3. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő 
felmondását követően az 1108 Budapest, Szövőszék u. 4. 8/35. szám alatti három szoba, 68 m2 

alapterületű, összkomfortos lakást felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
Farkas Marianna Brigitta született Jécsi Marianna Brigitta és Farkas András számára határozatlan 
időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy nevezettek az 1105 Budapest, Vaspálya u. 
58. fszt. 3. 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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241/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 9/D 1/514. 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 Török 
János András 1103 Budapest, Gyömrői út 88/B fszt. 4. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti 
szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1101 Budapest, Csilla u. 
9/D 1/514. szám alatti egy és fél szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, felújított állapotban Török János András számára határozatlan időre 

szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy nevezett az 1103 Budapest, Gyömrői út 88 /B 
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 átadja. 
Határidő: 2019. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

242/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 11. fe. 16. 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 Jónás 
Mária 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A 1/4. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének 
cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1103 Budapest, Kőér u. 11. fe. 16. szám 
alatti kettő szoba, 67 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas, 
felújított állapotban Jónás Mária és Bodor Bálint számára határozatlan időre szociális alapon bérbe 
adja azzal a feltétellel, hogy Jónás Mária az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A 1/ 4. 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

243/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Üllői út 134. 2. lph. 6/2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
Humánszolgáltatási Bizottsága a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Balogh
Pikács Valéria született Pikács Valéria 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. 2/10. szám alatti lakásra 
vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1101 
Budapest, Üllői út 134. 2. lph. 6/2. szám alatti egy és fél szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Balogh-Pikács Valéria született 
Pikács Valéria számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 
nevezett1105 Budapest, Vaspálya u. 58. 2/10. 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. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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244/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Szövőszék u. 14. 1/5. 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 Nagy 
Sándorné született Török Ilona 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. 1/8. szám alatti lakásra vonatkozó 
bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1108 Budapest, 
Szövőszék u. 14. 1/5. szám alatti kettő szoba, 50 mz alapterületű, összkomfortos lakást felújított, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Nagy Sándorné született Török Ilona számára 
határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az nevezettl 105 Budapest, 
Vaspálya u. 58. 1/8. 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére 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 321. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

245/2019. (VI. 25.) HB határozat 
Makai János Istvánné és Makai Károly bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Makai János Istvánné 
született Reibling Piroska Magdolna bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára 
tekintettel Makai Károly számára az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 2/76. szám alatti egy szoba, 29 mz 
alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. napirendi pont: 
Tartási szerződéshez történő hozzájárulás megadására és bérlőtársi jogviszony 

létesítésére vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Almádi Krisztina Éva: Azt olvasta az előterjesztésben, hogy a bérlő egészségi állapota miatt 
személyes gondoskodásra szorulna, az eltartó - a leendő bérlőtárs - folyamatos segítségére lenne 
szüksége. Ellentmondást lát ezzel szemben a tartási szerződés szövegében, továbbá az eltartó 
jövedelme csak az egyharmada az eltartott jövedelmének. 

Elnök: Kérdezi Almádi Krisztina Évát, hogy javasol-e módosítást a határozattervezetben? 
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Weeber Tibor: Nem derül ki az orvosi igazolásból, hogy milyen mértékű a bérlő cukorbetegsége. 
Sokat gondolkozott azon, hogy egy egyszobás lakást még egy 40 év körüli férfival megosztani 
mennyire lenne jó megoldás. A Bizottság döntését kéri. 

Hegedűs Károly: Jelzi, hogy a Bizottságnak nem feltétlenül kell hozzájárulnia a határozattervezet 
elfogadásához, amennyiben nem látják megfelelőnek azt. Egy önkormányzati lakásról van szó, így 
a Bizottság dönti el a lakás sorsát. 

Elnök: Összefoglalásul elmondja, hogy még módosító javaslat sem szükséges Aljegyző úr 
hozzászólása alapján. A tartózkodás vagy nem szavazat ellenében nem jön létre a tartási szerződés, 
ezáltal a bérlőtársi szerződés sem. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 325. számú előterjesztés elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 3 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadja el a 
„Tartási szerződéshez történő hozzájárulás megadására és bérlőtársi jogviszony létesítésére 
vonatkozó kérelemről" szóló 325. számú előterjesztés 1. melléklete szerinti határozattervezetet 
[246/2019. (VI. 25.)]. 

21. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy amennyiben egyetértés van, a Bizottság egyben hozza meg döntését az 
önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmekről azzal, hogy 
azok a jegyzőkönyvben külön határozatként szerepelnek. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele a kérelmekkel kapcsolatban? Nincs, döntéshozatal következik. 

247 /2019. (VI. 25.) HB határozat 
Tarczi Erzsébet önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 

(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Tarczi Erzsébetnek az 
1105 Budapest, Halom u. 40. fszt. 5. szám alatti volt bérleményén fennálló hátralékára 48 havi 
részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

248/2019. (VI. 25.) HB határozat 

2019. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Kökény Károly és Kökény Károlyné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Kökény Károlynak és 
Kökény Károlyné született Bódi Máriának az 1105 Budapest, Kápolna u. 9. 4/26. szám alatti 
önkormányzati lakáson fennálló távhődíjhátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2019. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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249/2019. (VI. 25.) HB határozat 
ifj. Kökény Károly önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján ifj. Kökény Károlynak az 
1103 Budapest, Kápolna u. 9. 4/26. szám alatti bérleményén fennálló hátralékára 48 havi 
részletfizetést engedélyez. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 
2019. július 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22. 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 a 
lakásbérleti jogviszonyok közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új lakásbérleti 
jogviszonyok létesítéséről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozatként szerepelnek. 
Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kérelmekkel kapcsolatban? 
Nincs, döntéshozatal következik. 

250/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Dombtető u. 4. 9/38. 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 Ács László és Kwasny Margit Mária 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A 2/11. 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, 
Dombtető u. 4. 9 /38. szám alatti három szoba, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Ács László 
és Kwasny Margit Mária számára határozott időre, 2021. június 30. napjáig felújított, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy a nevezettek az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 2/11. szám alatti kettő szoba, 66 m2 

alapterületű, komfortos lakást a szerződéskötést követő 30 napon belül a jelenlegi állapotában, 
kiürítve, üzemképes berendezési tárgyakkal együtt átadják a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Határidő : 2019. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

251/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csorna Sándor út 27. 7 /64. 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 Varga Gábor Zsolt 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. 1/7. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
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2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma Sándor út 27. 7 /64. szám alatti három szoba, 64 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakást Varga Gábor Zsolt számára határozott időre, 2021. június 30. napjáig felújított, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy a nevezett az 1105 Budapest, Vaspálya u. 57. 1/7. szám alatti kettő szoba, 61 m2 alapterületű, 

komfortos lakást a szerződéskötést követő 30 napon belül a jelenlegi állapotában, kiürítve, 
üzemképes berendezési tárgyakkal együtt átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2019. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

252/2019. (VI. 25.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 57 /B 1/150. 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 Nagy Ákosné született Papp Andrea 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. fszt. 4. szám alatti 
lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 57 /B 1/150. szám alatti egy és fél szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást Nagy 
Ákorné született Papp Andrea számára határozott időre, 2021. június 30. napjáig felújított, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy a nevezett az 1105 Budapest, Vaspálya u. 58. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, 

komfortos lakást a szerződéskötést követő 30 napon belül a jelenlegi állapotában, kiürítve, 
üzemképes berendezési tárgyakkal együtt átadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Határidő: 2019. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23. napirendi pont: 
Feladatellátási szerződés megkötéséről szóló kérelem 

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 328. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Feladatellátási szerződés 

megkötéséről szóló kérelemről" szóló 328. számú előterjesztésttámogatja [253/2019. (VI. 25.)]. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalja a 24. napirendi pontot. 

24. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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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 11.05 órakor bezárja. 

K. m. f. 

~ r- ~ r 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~u_ 
Almádi Krisztina Éva 

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. június 25-én 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Bányai Tibor Péter 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Mácsik András 

Szilágyi-Sándor András 

Almádi Krisztina Éva 

Baloghné Stadler Irén 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Weeber Tibor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

2019. június 25-én 9.000 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 
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