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KŐBÁNYA 

.:i i é lO vjros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ö nkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Közjóléti Bizottság 2020. január 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.) 
megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 14.05 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Papp Zoltán bizottsági elnök, 
Ács Andrea, Dr. Mátrai Gábor, Molnár Róbert, Stemler Diána, a Bizottság képviselő tagjai, 
Arold Imre György, Gál Judit, Lakatos Béla, Varga István, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
Mustó Géza Zoltán 
Somlyódy Csaba 
Dr. Kappel Patrícia 
Ehrenberger Krisztina 
Hermann Ernő 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Dr. Vörös-Gyöngy Anna 

jegyző 

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

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály részéről 

Az ülést vezeti: Papp Zoltán bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Közjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 9 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. 

A Közjóléti Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[1/2020. (1. 21.)]: 

1. A Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felmondása (27. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére karbantartási, felújítási 
munkákhoz nyújtott támogatás elszámolása (26. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. informatikai fejlesztéshez nyújtott támogatásának 
elszámolása (16. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Dél-pesti ILCO Egyesület 2019. évi támogatásának elszámolása (15. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (21. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása ( 4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Önkormányzati lakást igénylők kérelme (19. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

8. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem (20. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

9. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (3. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

10. Lakásbérleti jogviszonyok cserelakás biztosítása mellett történő felmondása (13. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

11. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (35. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

12. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (25. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felmondása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Az Önkormányzat 2010. július 26-án határozatlan 
idejű ellátási szerződést kötött a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal a Kőbánya terü etén élő 
szenvedélybetegek részére addiktológiai ellátás biztosítására. A szenvedélybetegek gondozására, 
kezelésére a Képviselő-testület havonta 80 OOO Ft támogatást biztosított. Az Alapítvány vezetője, 
Gál Andrásné dr. Fórizs Éva az utóbbi években egyre nehezebben tett eleget a támogatás 
elszámolásával kapcsolatos kötelezettségének, a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnak többször 
kellett levélben figyelmeztetnie újabb és újabb határidők kitűzése mellett. A Képviselő-testület 
2020. január l-jétől 2024. december 31-éig szóló ellátási szerződést kötött a Félúton Alapítvánnyal 
szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása, valamint szenvedélybetegek közösségi 
ellátása tekintetében. 

2 



2020. január l-jétől 2024. december 31-éig szóló ellátási szerződést kötött a Félúton Alapítvánnyal 
szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása, valamint szenvedélybetegek közösségi 
ellátása tekintetében. Tekintettel arra, hogy a Sokproblémás Családokért Alapítvány többször nem 
tett eleget időben az elszámolási kötelezettségének és az Alapítvány vezetőjével az együttműködés 
nehézkessé vált, valamint az Önkormányzat a kötelező feladatát új szerződés keretében látja el, 
javaslom az ellátási szerződés felmondását. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele van jelezze. 

Lakatos Béla: Kérdezi, hogy mi lett a sorsa a Sokproblémás Családokért Alapítvány székhelyének, 
ami az 1102 Budapest, Liget u. 10. szám alatt volt? 

Weeber Tibor: Eladta a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 27. számú 
előterjesztés támogatásáról. Jelzi, hogy technikai probléma miatt a szavazógép nem működik, így 
az SZMSZ 63. § (1) bekezdése alapján a szavazás kézfelemeléssel történik, amíg meg nem javítják 
a szavazógépet. 

A Közjóléti Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal 
kötött ellátási szerződés felmondásáról" szóló 27. számú előterjesztést támogatja 
[2/2020. (I. 21.)]. 

2. napirendi pont: 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére karbantartási, felújítási 

munkákhoz nyújtott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 26. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

3/2020. (I. 21.) KJB határozat 
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére karbantartási, felújítási 
munkákhoz nyújtott támogatás elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére a 2019. évben 
karbantartási, felújítási munkákhoz nyújtott támogatás elszámolását elfogadja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. informatikai fejlesztéshez nyújtott támogatásának 

elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 16. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 
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4/2020. (I. 21.) KJB határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. informatikai fejlesztéshez nyújtott támogatásának 
elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a Kőbányai Szivárvány Kft. informatikai fejlesztéshez nyújtott 
támogatásának elszámolását elfogadja. 

Elnök: Figyelemmel a jegyzőkönyvvezető jelzésére, miszerint a szavazógép monitorja elromlott, 
a hiba kijavításáig az SZMSZ 22. § (1) bekezdés 16. pontja alapján 10 perc időtartamú tffhnikai 
szünetet rendel el. 

SZÜNET 

4. napirendi pont: 
A Dél-pesti ILCO Egyesület 2019. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszöni a résztvevők türelmét, elnézést kér a technikai szünetért. Kéri a Bizottság tagjait, 
hogy ismét jelentkezzenek be a szavazógépbe. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel 

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

Lakatos Béla: Nem tartja soknak a 300 OOO Ft-os támogatást, viszont érdeklődik, hogy volt-e 
valaha olyan kőbányai beteg, akit ez az egyesület kezelt? Érdeklődik, hogy más önkormányzatok is 
hozzájárultak-e az Egyesület költségeihez, vagy csak a Kőbányai Önkormányzat adott számára 
támogatást. 

Weeber Tibor: Természetesen minden esetben vizsgálják, hogy kőbányai emberekről van-e szó a 
támogatás odaítélését megelőzően. Ez a betegség elég komoly anyagi ráfordítással jár, hiszen a 
betegeknek a sztoma-zsákot állandóan cserélni kell, ami a mindennapi életüket is alapvetően 
befolyásolja és nehezíti. Az Egyesület központjának helyszíne folyamatosan változik, nincs minden 
kerületben központ. Máskor is támogatták már ezt az egyesületet, tehát kellett, hogy Lakatos Béla 
is találkozzon ezzel a támogatással. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 15. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

5/2020. (I. 21.) KJB határozat 
a Dél-pesti ILCO Egyesület 2019. évi támogatásának elszámolásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a Dél-pesti ILCO Egyesület 2019. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 

5. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 21. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

6/2020. (I. 21.) KJB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közjóléti Bizottság részére a megvásárolt rollátorhoz támogatást 
biztosít, amely a rollátor vételárának 70%-a, 24 495 Ft. 
2. A Bizottság részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 36 680 Ft. 
3. A Bizottság részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 60%-a, legfeljebb 137 990 Ft. 
4. A Bizottság részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 105 OOO Ft. 
5. A Bizottság megállapítja, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
1181 Ft-tal meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
6. A Bizottság részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő vételárának 90%-a, 11 240 Ft. 
7. A Bizottság részére a megvásárolt elektromos mopedhez támogatást biztosít, 
amely az elektromos moped önrészének 90%-a, 78 865 Ft. 
8. A Bizottság részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a hallókészülék és tartozéka önrészének 70%-a, legfeljebb 54 255 Ft. 
9. A Bizottság megállapítja, hogy pályázata érvénytelen, mivel a kérelmező 
hiányosan nyújtotta be a pályázatát, ezért a kérelme nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
10. A Bizottság részére a gyermeke, megvásárolt fogszabályozó
helyfenntartó készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályozó-helyfenntartó készülék 
önrészének 90%-a, 9 900 Ft. 
11. A Bizottság részére kompressziós harisnya megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a kompressziós harisnya árának 90%-a, legfeljebb 4 500 Ft. 
12. A Bizottság részére fogpótlás implantátummal történő elkészítéséhez 
támogatást biztosít, amely a fogpótlás implantátummal árának 50%-a, legfeljebb 197 500 Ft. 
13. A Bizottság részére a megvásárolt műszemhez támogatást biztosít, amely a 
műszem vételárának 70%-a, 6 225 Ft. 
14. A Bizottság részére a gyermeke, fogszabályozó 
készülékének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a fogszabályozó készülék önrészének 
70%-a, legfeljebb 101 500 Ft. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 4. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 
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7 /2020. (I. 21.) KJB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l.A Közjóléti Bizottság Horváth Ernő részére ápolási támogatást állapít meg 2020. február l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
2. A Bizottság Kiss Attila Sándor részére ápolási támogatást állapít meg 2020. február l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
3. A Bizottság megállapítja, hogy Kozma Mária havi nettó jövedelme 1100 Ft-tal meghaladja a 
jogszabályban meghatározott összeget, ezért a pályázata érvénytelen. 
4. A Bizottság Balázs Pálné részére ápolási támogatást állapít meg 2020. február l-jétől 12 hónapos 
időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

7. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelme 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 19. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

8/2020. (I. 21.) KJB határozat 
az 1102 Budapest, Állomás u. 3. 5/25. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás u. 3. 5/25. szám 
alatti három szobás, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, felújított állapotban Puporka Krisztián és Puporka Krisztiánné született Orosz Bernadett 
Gyöngyi számára határozott időre, 2022. január 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2020. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 20. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

9/2020. (1. 21.) KJB határozat 
Balogh Viola és Nagy Miklós Krisztofer bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Balogh Viola bérlőnek a lakáson 
fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Nagy Miklós Krisztofer számára az 1103 Budapest, 
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Alkér u. 3. fszt. 9. szám alatti, egy szobás, 27 m2 alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként 
határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2020. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

9. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérd~se, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 3. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

10/2020. (I. 21.) KJB határozat 
Mester Gyöngyi, Mester Richárd és Kovács Krisztina lakáscsere iránti kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján hozzájárul Mester 
Gyöngyi született Rácz Gyöngyi és Mester Richárd Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1104 Budapest, Harmat u. 72. 1. lph. 2/7. szám alatti kettő és fél 
szobás, SS mz alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozott idejű, 2020. március 31. 
napjáig szóló bérleti jogának és Kovács Krisztina Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló, 1106 Budapest, Maglódi út 25. 1/5. szám alatt található három 
szobás, 131 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozott idejű, 2022. november 
30. napjáig szóló bérleti jogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1106 Budapest, 
Maglódi út 25. 1/5. szám alatt található három szobás, 131 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Mester Gyöngyi született Rácz Gyöngyi és Mester Richárd számára határozott időre, 2022. 
november 31. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1104 Budapest, 
Harmat u. 72. 1. lph. 2/7. szám alatti kettő és fél szobás, SS m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
Kovács Krisztina született Erdei Krisztina számára határozott időre, 2020. március 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2020. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

10. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszonyok cserelakás biztosítása mellett történő felmondása 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 13. számú előterjesztés 
1. és 2. mellékleteiben szereplő határozattervezetek elfogadásáról. 
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11/2020. (I. 21.) KJB határozat 
az 1102 Budapest, Bánya u. 4. fszt. 1. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Juhász László 
Jánosné született Szalai Ildikó 1101 Budapest, Hős u. 15/A 2/129. szám alatti lakásra vonatkozó 
bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1102 Budapest, 
Bánya u. 4. fszt. 1. szám alatti egy és fél szobás, 40 m2 alapterületű, komfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban Juhász László Jánosné számára 
határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, Hős u. 
15/A 2/129. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában kiürítve, működőképes berendezési 
tárgyakkal a cserelakás átvételét követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
Határidő: 2020. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12/2020. (I. 21.) KJB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi u. 38. 3. épület fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Danó Zoltán az 
1103 Budapest, Gyömrői út. 39. fszt. 4. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének 
cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1108 Budapest, Maglódi u. 38. 3. épület 
fszt. 2. szám alatti egy és fél szobás, 55 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, felújított állapotban Danó Zoltán és Danó Zoltán lakásbérleti jogviszonyára 
tekintettel Lakatos Julianna számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1103 Budapest, Gyömrői u. 38. fszt. 4. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában 
kiürítve, működőképes berendezési tárgyakkal a cserelakás átvételét követő 30 napon belül a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
Határidő: 2020. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

11. napirendi pont: 
Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 35. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

13/2020. (1. 21.) KJB határozat 
Boros Erzsébet önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 
(8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal) 
Közjóléti Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Boros Erzsébetnek az 1102 Budapest, 
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12. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Közjóléti 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. Felkéri Ács Andreát 
a jegyzőkönyv aláírására. Megköszöni a megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 14.30 órakor 
bezárja. 

K. m. f. 

rkÁb~ 
Acs Andrea 

bizottsági tag 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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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 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

a 2020. január 21-én 14.00-kor megtartott Közjóléti Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Papp Zoltán 

Stemler Diána 

Ács Andrea 

Dr. Mátrai Gábor Imre 

Molnár Róbert 

Lakatos Béla Lajos 

Gál Judit 

Varga István 

Arold Imre György 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Weeber Tibor József 

Radványi Gábor 

Mustó Géza Zoltán 

Somlyódy Csaba 

Ehrenberger Krisztina 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Meghívottak jelenléti íve 

2020. január 21-én 14.00-kor megtartott Közjóléti Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 




