
1 

~~ 
KŐBÁNYA 

az élO város 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2019. szeptember 24-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 1. em. 
115.) megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.05 óra 

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

Béla, Vermes Zoltán, a Bizottság nem 

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

Távolmaradás oka: 
külföldi tartózkodás 
munkahelyi elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Bányai Tibor Péter, a Bizottság képviselő tagja 
Szilágyi-Sándor András, a Bizottság képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Dr. Kappel Patrícia 
Ehrenberger Krisztina 
Belkó Judit 
Somlyódy Csaba 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
képviselő 

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

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss 
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 
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A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [309/2019. (IX. 24.)]: 

1. Törekvés Sportegyesülettel megkötött bérleti szerződés módosítása és tulajdonosi 
nyilatkozat kiadása ( 465. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (454. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása ( 451. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem ( 452. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (462. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek ( 453. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Törekvés Sportegyesülettel megkötött bérleti szerződés módosítása és tulajdonosi 

nyilatkozat kiadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Tájékoztatásul közli, hogy az előterjesztés szerint a bérleti szerződés meghosszabbítását kéri a 
Törekvés Sportegyesület. Képviselő-testületi határozat fog dönteni a szerződés hosszabbításáról. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 465. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a „Törekvés Sportegyesülettel 
megkötött bérleti szerződés módosítása és tulajdonosi nyilatkozat kiadása" tárgyú 465. számú 
előterjesztésttámogatja [310/2019. (IX. 24.)]. 

2. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Jelzi, hogy nem látott kifogásolható pontot most. Egy pályázó hiánypótlásképp 60 nappal régebbi 
igazolást nyújtott be, ezért a rendelet alapján elutasításra kerül a pályázata. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 454. számú előterjesztés elfogadásáról. 

2 



311/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Bacsó-Csatlós Edit részére a gyermeke, Bacsó Hanna 
megvásárolt Bexero-védőoltásához támogatást biztosít, amely a Bexero-védőoltás vételárának 
90%-a, 26 080 Ft. 
2. A Bizottság Bende Sándorné részére a megvásárolt távollátó szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 11 700 Ft. 
3. A Bizottság Borbély Lászlóné részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 60%-a, legfeljebb 65 150 Ft. 
4. A Bizottság Csaplár Ildikó részére a gyermeke, Paulovics Richárd megvásárolt szemüvegéhez 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 45 OOO Ft. 
5. A Bizottság megállapítja, hogy az Erdős Jánosné által benyújtott kérelem nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, mert a kérelmező 60 napnál régebbi ÁFÁ-s számlát nyújtott be, ezért a 
pályázata érvénytelen. 
6. A Bizottság Falusi Tamásné részére az elkészített alsó és felső fogsorhoz támogatást biztosít, 
amely az alsó és felső fogsor vételárának 70%-a, 83 930 Ft. 
7. A Bizottság Farkas Erika részére a megvásárolt vérnyomásmérőhöz támogatást biztosít, amely 
a vérnyomásmérő vételárának 70%-a, 9795 Ft. 
8. A Bizottság Gégölné Szepesi Ibolya Mária részére a megvásárolt gyógycipőhöz támogatást 
biztosít, amely a gyógycipő vételárának 70%-a, 12 445 Ft. 
9. A Bizottság Harmath Lászlóné részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 60%-a, legfeljebb 109 090 Ft. 
10. A Bizottság megállapítja, hogy a Hegedüs Györgyi által benyújtott kérelem nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, mert a kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a pályázata 
érvénytelen. 
11. A Bizottság Horváth Elemér részére a megjavított halló készülékhez támogatást biztosít, amely 
a hallókészülék javítási költségének 90%-a, 23 930 Ft. 
12. A Bizottság megállapítja, hogy a Kecskés Szandra által benyújtott kérelem nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, mert a kérelmező hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a pályázata 
érvénytelen. 
13. A Bizottság Kunszt Ákos György részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 62 340 Ft. 
14. A Bizottság Lakky Ferencné részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 70%-a, legfeljebb 50 160 Ft. 
15. A Bizottság Nagy József részére a megvásárolt hallókészülék és tartozékaihoz támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék és tartozékai önrészének 70%-a, 50 865 Ft. 
16. A Bizottság Pirbusz Istvánné részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, 
amely a hallókészülék önrészének 70%-a, 40 005 Ft. 
17. A Bizottság Rácz Istvánné részére az elkészített felső fogsorhoz támogatást biztosít, amely a 
felső fogsor vételárának 70%-a, 24 500 Ft. 
18. A Bizottság Sipos Cintia részére kontaktlencse megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
kontaktlencse árának 90%-a, legfeljebb 25 165 Ft. 
19. A Bizottság Zahoránszky Gabriella részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 27 955 Ft. 
20. A Bizottság Zahoránszky Gabriella részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 12 055 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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3. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Kettő kérelemről van szó. A pályázók 12 hónapos támogatásban részesülhetnek, ez havonta 8000 
Ft-ot, összesen 96 OOO Ft támogatást jelent számukra. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 451. számú előterjesztés elfogadásáról. 

312/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság Molnár Éva részére ápolási támogatást állapít meg 2019. 
október l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 
96 OOO Ft. 
2. A Bizottság Sós Zsuzsanna részére ápolási támogatást állapít meg 2019. október l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

4. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 452. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

313/2019. (IX. 24.) HB határozat 
Kovács László József, Kecskés József és Ráduly István Zsolt lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján hozzájárul Kovács 
László József Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1105 
Budapest, Maláta u. 14. fszt. 14. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozott idejű, 2020. november 30. napjáig szóló bérleti jogának, Kecskés József 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1101 Budapest, Doba u. 
7. S. lh. 1/31. szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó 
határozatlan idejű bérleti jogának és Ráduly István Zsolt Budapest Főváros XIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1139 Budapest, Hajdú u. 17. 9 /58. szám alatti egy és fél szoba, 
34 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának a 
cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1105 Budapest, 
Maláta u. 14. fszt. 14. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
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állapotában Kecskés József számára határozott időre, 2020. november 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1101 Budapest, Doba 
u. 7. 5. lh. 1/31. szám alatti kettő szoba, 49 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Ráduly István Zsolt számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. 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. 

314/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Vaskő u. 5. 3. lh. fszt. 13. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Vaskő u. 
5. 3. lh. fszt. 13. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, felújított állapotban Zádori Imréné született Varga Mária számára határozott 
időre, 2020. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 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. 

315/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Bolgár u. 
10. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 26 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Mészáros Károlyné született Buzgó Edit és Mészáros Károly számára határozott időre, 2020. 
szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 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 
elfogadásáró 1. 

316/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Füzér u. 31. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Kovács Tibornak az 1102 
Budapest, Füzér u. 31. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakás 
bérbeadására irányuló kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 4. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

317 /2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 8. fszt. 14. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Bolgár u 
8. fszt. 14. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Kővári 
János számára határozott időre, 2020. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 5. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés S. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

318/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 4/B 1/697. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Csilla u. 
4/B 1/697. szám alatti egy és fél szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Kovács Krisztina és Nagy László számára határozott időre, 2022. szeptember 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. október 31. 
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. 

319/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u. 6. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Gergely u. 
6. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Horváth László és Horváth Lászlóné született Sukiennik Barbara számára határozott időre, 2020. 
szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 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. 

320 /2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1101 Budapest, Vaskő u.1. 1. lh. 2/5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Vaskő u. 
1. 1. lh. 2/5. szám alatti kettő szoba, 49 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Benczi Mária számára határozott időre, 2020. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 8. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 8. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

321/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 38. 2. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi 
út 38. 2. épület fszt. 2. szám alatti egy szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Szabó Bernadett számára határozott időre, 2020. szeptember 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. október 31. 
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 9. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 9. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

322/2019. (IX. 24.) HB határozat 
Szabó Bernadett és Szabó György bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
( 6 igen, 1 nem szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Szabó Bernadett 
bérlőnek az 1108 Budapest, Maglódi út 38. 2. épület fszt. 2. szám alatti, egy szoba, 54 m2 
alapterületű, komfortos lakása Szabó György részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti 
kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 10. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 10. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

323/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. 2. épület 1/59. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi 
út 32-36. 2. épület 1/59. szám alatti egy szoba, 58 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Horváth Gábor számára határozott időre, 2021. szeptember 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

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

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 11. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? 

Lakatos Béla: Jelzi, hogy komoly hiányérzete van ezzel az üggyel kapcsolatban. Nem látja az 
előterjesztésben, hogy mennyivel tartozott a bérlő, nincs forintosítva a tartozás összege. Egy 
kiskorúval állnak szemben, akinek gyámja van. Arról sincs adat, hogy a gyám hány éves, mennyit 
keres, hol dolgozik. Másodsorban arról sincs szó, hogy bár családsegítő szolgálat ellenőrizte a 
gyereket, mi lesz a sorsa, egy hónappal a bérleti szerződés lejárta után miért akarják kitenni az 
utcára a gyereket a hozzátartozójával együtt. Úgy gondolja, az előterjesztés tartalma alapján nem 
lehet döntést hozni. Ha elveszti a gyerek a bérleményt, állami gondozásba kerül, mivel 
veszélyeztetett lesz lakhely nélkül. Kéri, hogy halasszák el ezt a napirendi pontot, és szerezzenek 
be annyi információt, amennyi szükséges a döntéshez. Meg lehetne kérdezni a gyerek iskoláját is, 
bejár-e rendesen. Kérdezi, hogy a Maglódi út 5. szám alatti ingatlan kiürítésre vár-e, melyet az 
Önkormányzat szeretne kiüríteni és valamire hasznosítani? Sok megválaszolatlan kérdés van az 
ügyben, ezért kéri, hogy szavazzon a Bizottság arról, hogy halasszák el az előterjesztés 11. 
pontjában szereplő kérelem tárgyalását. 
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Lakatos Béla: Javasolja, hogy az előterjesztés 11. mellékletében szereplő határozattervezetről 
most ne szavazzanak, mert nincs elegendő információ a megalapozott döntéshez az ügyben. 

Elnök: Kérdezi Jegyző urat, hogy többletinformációval rendelkeznek-e azokban a pontokban, amit 
Lakatos Béla bizottsági tag kért. 

Dr. Szabó Krisztián: Kéri, hogy Elnök úr Főosztályvezető asszonynak adja meg a szót, aki 
elmondja az ügyben rendelkezésre álló információkat. 

Ehrenberger Krisztina: Elmondja, hogy a gyerek gyámjáról nem rendelkeznek információval. 
Nem áll rendelkezésükre dokumentum arról, hogy a gyám a lakásban élne. Amennyiben a 
Bizottság úgy dönt, beszerzik a kért adatokat. 

Elnök: Javasolja a Lakatos Béla nem képviselő bizottsági tag által elmondottak alapján, hogy 
halasszák el az előterjesztés 11. mellékletében szereplő határozattervezet tárgyalását 
novemberre. Javasolja, hogy vegyék le a napirendről ezt a határozattervezetet. 

Dr. Szabó Krisztián: Egy napirendi pont keretében tárgyalja a Bizottság az összes 
határozattervezetet, levenni napirendi pontot nem lehet a tárgyalás közben. A határozattervezet 
törlésére irányul valójában Lakatos Béla bizottsági tag javaslata. Ha törli, illetve elutasítja a 
Bizottság a határozattervezetet, akkor nem születik meg a javaslat szerinti döntés. 

Elnök: A tisztánlátás érdekében megismétli, hogy elutasítás mellett tudják az előterjesztés 11. 
határozattervezetének döntését - határozatát nem elfogadva - elhalasztani a következő, 

novemberi ülésre. Abban az esetben tárgyalják novemberben, ha megfelelő információkkal 
rendelkeznek majd akkor az ügyről. Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését az előterjesztés 11. mellékleteként szereplő határozattervezet elutasításáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 7 nem, egyhangú szavazattal elutasítja az előterjesztés 11. 
melléklete szerinti határozattervezetet [324/2019. (IX. 24.)]. 

Elnök: Reményét fejezi ki, hogy így akkor mindenki számára egyértelművé vált, miszerint a 
határozattervezet törlésével nem fogadták el annak tartalmát. 
Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 12. pontjában 
szereplő kérelemmel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 12. 
mellékletében szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

325/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kápolna u. 9. 4/26. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján ifj. Kökény Károlynak az 1103 
Budapest, Kápolna u. 9. 4/26. szám alatti kettő szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakás 
bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9 



Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 13. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 13. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

326/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 40. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 
40. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 35 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Juhász 
Andrea született Gombár Andrea és Dr. Dancsó Jenő Jánosné született Binnebős Anikó számára 
határozott időre, 2021. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 14. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 14. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

327 /2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 40. 1/6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kőrösi 
Csoma S. út 40. 1/6. szám alatti egy szoba, 42 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Horváth Jószefné született Bódi Éva számára határozott időre, 2021. szeptember 30. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 15. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 15. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáró 1. 

328/2019. (IX. 24.) HB határozat 
Horváth Józsefné és Lórántfy Roland bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Horváth Józsefné 
született Bódi Éva bérlőnek az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 40. 1/6. szám alatti, egy szoba, 
42 m2 alapterületű, összkomfortos lakása Lórántfy Roland részére bérlőtársként történő 

bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. október 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 16. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 16. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

329/2019. (IX. 24.) HB határozat 
az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31.1/24. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kolozsvári 
u. 29-31. 1/24. szám alatti egy és fél szoba, 38 mz alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Kovács Andrea és Benkő Zoltán számára határozott időre, 2020. szeptember 30. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: az előterjesztés 17. mellékletében szereplő 

határozattervezet törlésre kerül. 
Indokolás: a határozattervezet okafogyottá vált. Botos Attila nyilatkozott arról, hogy megoldja 
addig a lakhatását, nem kíván beköltözni a Bihari útra erre az időre sem. 

462/1. módosító javaslat 

5. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor 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. 

330/2019. (IX. 24.) HB határozat 
Garáné Paár Magdolna és Gara Vivien Ágnes bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Garáné Paár 
Magdolna bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Gara Vivien Ágnes 
számára az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 13. szám alatti, egy és kettő fél szoba, 71 mz 
alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2023. szeptember 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. október 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 
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Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

331/2019. (IX. 24.) HB határozat 
Baranyi Lajos és Kiss-Németh Alex bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Baranyi Lajos 
bérlőnek az 1102 Budapest, Állomás u. 5. 9 /43. szám alatti, kettő szoba, 51 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakása Kiss-Németh Alex részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti kérelmét 
elutasítja. 
Határidő: 2019. október 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. 

332/2019. (IX. 24.) HB határozat 
Molnár Elemérné és Molnár Balázs bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Molnár Elemérné 
született Völgyesi Eszter bérlőnek az 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. 9. épület 1/4. szám alatti, 
kettő szoba, 109 mz alapterületű, komfortos lakása Molnár Balázs részére bérlőtársként történő 
bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 4. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

333/2019. (IX. 24.) HB határozat 
Bornemissza István és Megyesi Istvánné bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Bornemissza István 
bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Megyesi Istvánné született 
Mucha Ágnes számára az 1106 Budapest, Maglódi út 23. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 58 mz 
alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.25 órakor bezárja. 

K.m.f. 

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 Főv ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2019. szeptember 24-én 9.00-kor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság rendkívüli 
üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Bányai Tibor Péter 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Mácsik András 

Szilágyi-Sándor András 

Almádi Krisztina Éva 

Baloghné Stadler Irén 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Weeber Tibor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

2019. szeptember 24-én 9.00-kor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság rendkívüli 
üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 




