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Budapest Fővá ros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Közjóléti Bizottság 2019. november 19-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: 
Papp Zoltán bizottsági elnök, 
Ács Andrea, Dr. Mátrai Gábor Imre, Stemler Diána, a Bizottság képviselő tagjai, 
Arold Imre György, Gál Judit, Lakatos Béla Lajos, Varga István, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Molnár Róbert, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
betegség 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Mustó Géza Zoltán 
RadványiGábor 
Somlyódy Csaba 
Weeber Tibor 
Dr. Kappel Patrícia 
Ehrenberger Krisztina 
Belkó Judit 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Kovács Csaba 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Hermann Ernő 
Hay Éva 
Prókayné Gál Krisztina 
Horváth Edina 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Félúton Alapítvány képviseletében 

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály részéről 

Az ülést vezeti: Papp Zoltán bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Közjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 8 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 Közjóléti Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[1/2019. (XI.19.)]: 

1. Félúton Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése (505. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása (506. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

3. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet támogatása (507. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

4. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (509. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

5. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (516. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

6. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (510. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

7. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (515. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

8. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (514. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

9. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (513. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

10. Lakásbérleti jogviszonyok cserelakás biztosítása mellett történő felmondása (512. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

11. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek ( 498. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

12. Önkormányzati tulajdonú lakás részleges nem lakás célú használatára vonatkozó kérelem 
(508. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

13. Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

14. Szociális tárgyú fellebbezések (511. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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1. napirendi pont: 
Félúton Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. Röviden 
ismerteti az előterjesztés tartalmát. A Félúton Alapítvány 1994 óta látja el a szenvedély- és 
pszichiátriai betegek bentlakásos és otthonközeli formában történő komplex gondozását. 
Tekintettel arra, hogy a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítása 
kötelező önkormányzati feladat javasolja, hogy az Önkormányzat az Alapítvánnyal kötött ellátási 
szerződés útján biztosítsa ezt a szolgáltatást. 
Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az SOS. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Közjóléti Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Félúton Alapítvánnyal ellátási szerződés 
kötése" tárgyú SOS. számú előterjesztésttámogatja [2/2019. (XI.19.)]. 

2. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Összefoglalásul elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az Önkormányzat 
idén is csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ennek 
érdekében az Önkormányzat a 2019/2020-as tanév második és a 2020/2021-es tanév első 
félévének tartamára 10 hónapon keresztül havi S OOO Ft ösztöndíjat biztosít. Ebben az évben 43 
pályázatot nyújtottak be törvényes határidőn belül, egy formailag hibás pályázat kivételével 
mindegyik pályázat megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Kéri, akinek az előterjesztéssel 

kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. 

Lakatos Béla: 10 éve, amikor ösztöndíjosztásról van szó, mindig hozzáteszi, hogy szívesen 
megszavazza a felsőoktatásban is a pályázatot, de szeretné, ha az ipari tanulókat is tudnák 
valamilyen módon ösztönözni - akkor is, ha nem szakközépiskolába járnak, hanem ipari iskolába. 
Olyan nagy szükség lenne most az iparos emberekre, mint még soha. A következő napirendi 
pontokban találkoznak is azzal, hogy borzasztóan magas költségeket ró az önkormányzatra egy 
felújítás, mert nem találnak szakembert. Azt szeretné - bár nincs kimondott szakmunkásképzés, 
hanem OKJ-s képzések vannak-, hogy ha valamilyen formában találnának erre megoldást. A 4 év 
tanulóidő nagyon hosszú a családoknak, lehet, hogy azért nem is jelentkezik sok gyerek a 
szakközépiskolába. A másik ok pedig, hogy nem mindenki érett egy olyan elméleti oktatásra, ami 
érettségit is ad, hanem neki elég lenne egy ipari képző, mert nagy kézügyessége, tehetsége van. 

Stemler Diána: Vitát nyit az előterjesztés határozattervezetének 42. pontjában szereplő 

pályázatról. A pályázatban az szerepel az indoklásban, hogy „nem kap elég zsebpénzt". Nem 
gondolja, hogy erre való a Bursa Hungarica ösztöndíj, tekintve, hogy a pályázó családjában az egy 
fő re eső jövedelem majdnem 300 OOO Ft. Nem szeretné támogatni ez a pályázatot, ugyanakkor 
szívesen meghallgatja az ügyről a bizottsági tagok véleményét is. 

Dr. Mátrai Gábor: Lakatos Béla Lajosnak válaszul elmondja, hogy van olyan pályázat, ahol 
pályázhatnak a középiskolai tanulók - ebbe beletartozik a szakgimnázium, szakközépiskola is. Ez 
a „Kőbánya számít Rád" ösztöndíj, ami szociális alapon biztosít támogatást. A Bursa Hungarica a 
felsőoktatási részhez tartozik, valamint a felvételi előtt álló középiskolaihoz. A Kőbánya számít rád 
pályázat az általános iskolához és van egy középiskolai tanulmányi lehetősége, itt 10 OOO Ft-ot 
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biztosít az Önkormányzat. Amennyiben Lakatos Béla Lajos javaslatot tesz egy különálló pályázatra, 
azt nagyon szívesen támogatja, de az Önkormányzat a „Kőbánya számít Rád" ösztöndíjon belül 
biztosítja a szakmunkás tanulóknak is ezt a lehetőséget. 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Felhívja a bizottsági tagok figyelmét, hogy nyilvános 
ülésen tárgyalják az előterjesztést. Kéri, hogy a személyes adatok említése csak felelős módon 
történjék a megtárgyaláshoz szükséges mértékben, nehogy ebből bármilyen sérelem 
keletkezhessen. A Képviselő asszonynak, hogyha az előterjesztésben szereplő határozattervezetet 
meg kívánja változtatni, akkor erre pontos, szövegszerű módosító javaslatot kell megfogalmaznia. 
Az elhangzott véleménnyel összefüggésben felajánlja segítségét, ha ennek megfelelően módosítani 
kívánja a határozattervezetet. 

Elnök: Kérdezi Jegyző úrtól, hogy külön nem-e tudnak a 42. pontról szavazni. 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Nem, mert ez egy határozattervezet. Rámutat, hogy 
határozatról egyben lehet szavazni. Lenne arra lehetőség, hogy valamely elemét a 
határozattervezetnek külön határozatba kiemeljék, de ennek nem lenne értelme. A Képviselő 
asszony által megfogalmazottaknak az volt a tartalma, hogy ne nyerjen ösztöndíjat a felsorolásban 
szereplő egyik személy. Ennek az eszköze az a megfogalmazás, hogy „a határozattervezet első pont 
x alpontja törlésre kerül" - ez lenne a szövegszerű módosító javaslat. Ezután a módosító javaslat 
támogatásáról az előterjesztő - aki ez esetben Polgármester úr - nyilatkozik. Ha Polgármester úr 
támogatja a módosító javaslatot, akkor nem szükséges arról külön dönteni, ha az előterjesztő nem 
támogatja a módosító javaslatot, akkor a Bizottság dönt a módosító javaslat támogatásáról vagy 
nem támogatásáról, ezáltal megváltozik a határozattervezet szövege, itt például törlésre kerül egy 
alpont. Utána a Bizottság ezt a módosított határozattervezetet tudja támogatni vagy elutasítani. 

Elnök: Kérdezi, hogy akkor hagyják-e ki a 2. napirendi pont tárgyalását. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem. Jelzi, hogy Gál Judit még hozzászólásra jelentkezett. Ha az érdemi 
hozzászólások elfogynak, akkor lehetőség van - közben is lehetőség van bármikor - módosító 
javaslat megfogalmazására. Stemler Diána képviselő asszony szavaiból azt vette ki, hogy neki lenne 
egy módosítási szándéka, tehát Ő megfogalmazhat módosító javaslatot ennek megfelelően. Nem 
beszél szóvirágokban, konkrétan az 1. pont 42. alpontja törlésre kerülhet a határozattervezetben. 
Ez azt jelenti, hogy akkor az a pályázó az ösztöndíjat nyertek között nem fog szerepelni, és akkor 
az előbb elmondottak szerint a módosító javaslat szerint lehet dönteni. A napirendet végigtárgyalja 
most a napirendi ponttal, előterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság, meghoz minden döntést, ami 
az adott napirendi ponttal kapcsolatban szükséges. 

Gál Judit: Egyetért a módosító javaslattal majd, hogy a 42. számú pályázó ne jusson hozzá ehhez 
az ösztöndíjhoz. A jövőt tekintve kérdezi Jegyző úrtól, hogy a pályázat kiírásakor élhetnek-e azzal 
a lehetőséggel, hogy megállapítanak egy egy főre jutó jövedelmi összeghatárt, ami fölött már nem 
támogatnak pályázókat. Véleménye szerint ez a legegyenesebb út. 

Dr. Szabó Krisztián: Valóban nevében ugyan szociális ösztöndíjról van szó, de a kormányrendelet, 
amely ezt az ösztöndíjrendszert szabályozza, az nem tartalmaz ilyen rendelkezést. Mivel az 
Önkormányzat nem saját pályázatot ír ki ebben az esetben, hanem csatlakozik a központilag 
meghirdetett és szervezett Bursa Hungarica pályázathoz, ezért nem tud a Képviselő-testület eltérő 
feltételrendszert megszabni, hanem éppen most, a pályázat elbírálásakor van arra lehetősége a 
Bizottságnak, hogy javaslatot tegyen, illetve a Képviselő-testületnek, hogy oly módon bírálja el a 
pályázatokat, ahogy az az ő meglátásának megfelelő. A nyilvános vita során egyébként ezek az 
indokok elhangoznak, ezeket meg lehet akár fogalmazni más fórumokon is, de az értékelés itt a 
határozatban fog megjelenni. 
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Stemler Diána szóbeli módosító javaslata: Javasolja, hogy a határozat 1. mellékletében szereplő 
határozattervezet 42. alpontja kerüljön törlésre. 
Indoklás: a pályázó családjában túl magas az egy főre eső jövedelem nagysága. 

506/1. módosító javaslat 

Elnök: Kérdezi az előterjesztőt, támogatja-e az 506/1. módosító javaslatot. 

Az előterjesztő támogatja az 506/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 506. 
számú előterjesztés támogatásáról az 506/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Közjóléti Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról" szóló 506. számú előterjesztést az 506/1. 
módosító javaslat figyelembevételével támogatja [3/2019. (XI. 19.)]. 

3. napirendi pont: 
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet támogatása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Ismerteti, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló törvényben foglaltak szerint a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a házi gyermekorvosi 
ügyelet ellátásáról. Ezt az ellátást az Önkormányzat a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 
Intézettel 2014-ben kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja a kerület gyermekeinek 
számára. A Gyermekkórház két ügyben kér segítséget az Önkormányzattól. Egyrészt a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozási összeg 100 Ft/fő /hó összeggel 
történő kiegészítéséhez, másrész a kijáró ügyeleti feladatok teljesítésében résztvevő, erősen 
elhasználódott gépjármű helyett egy új, megkülönböztető jelzéssel felszerelt autó beszerzéséhez. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 507. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Közjóléti Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 
Intézettámogatásáról" szóló 507. számú előterjesztésttámogatja [4/2019. (XI. 19.)]. 

4. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy a most következő előterjesztések az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvény bekezdése alapján bizalmas jelzéssel ellátott 
előterjesztések. Kéri, hogy figyeljenek oda a nevek, címek, egyéb érzékeny adatok ne hangozzanak 
el. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 

Lakatos Béla ügyrendi hozzászólása: Tájékoztatásul közli, hogy az elmúlt időszakban úgy 
oldották meg a sok jelentkező miatt ezt a tárgyalást, hogy már otthon átnézik a pályázók listáját, és 
általában egyszerre szokták meghozni a döntést - hacsak nincs olyan kirívó eset, amit külön meg 
kell tárgyalni. 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 509. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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5/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közjóléti Bizottság részére multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 46 800 Ft. 
2. A Bizottság részére a megvásárolt fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 101 500 Ft. 
3. A Bizottság részére a megvásárolt fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 42 OOO Ft. 
4. A Bizottság részére olvasószemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 8 540 Ft. 
5. A Bizottság részére távollátó szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 8 540 Ft. 
6. A Bizottság részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 28 OOO Ft. 
7. A Bizottság részére multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 50 850 Ft. 
8. A Bizottság részére a megvásárolt kerekesszékhez támogatást biztosít, amely a 
kerekesszék vételárának 7 0%-a, 11 89 5 Ft. 
9. A Bizottság részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, 15 265 Ft. 
10. A Bizottság részére a gyermeke, megvásárolt 
szemüvegéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 7 200 Ft. 
11. A Bizottság részére a megvásárolt fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 50%-a, 156 OOO Ft. 
12. A Bizottság részére az elkészített alsó és felső fogsorhoz támogatást biztosít, 
amely az alsó és felső fogsor vételárának 70%-a, 32 900 Ft. 
13. A Bizottság részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 30 800 Ft. 
14. A Bizottság részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse vételárának 90%-a, 16 860 Ft. 
15. A Bizottság részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 193 900 Ft. 
16. A Bizottság megállapítja, hogy a által benyújtott kérelem nem felel meg a pályázati 
kiírásnak, mert az egy főre jutó havi nettó jövedelem 13 960 Ft-tal meghaladja az önkormányzati 
rendeletben meghatározott értékhatárt, ezért a pályázata érvénytelen. 
17. A Bizottság részére alsó és felső fogsor elkészítéséhez támogatást biztosít, amely 
az alsó és felső fogsor árának 70%-a, legfeljebb 49 OOO Ft. 
18. A Bizottság részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 33 600 Ft. 
19. A Bizottság részére a gyermeke, fogszabályozó 
készülékének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a fogszabályozó készülék önrészének 
70%-a, legfeljebb 84 OOO Ft. 
20. A Bizottság részére a megvásárolt féléves mennyiségű kontaktlencséhez 
támogatást biztosít, amely a kontaktlencse vételárának 90%-a, 6 210 Ft. 
21. A Bizottság részére a megvásárolt féléves mennyiségű kontaktlencséhez 
támogatást biztosít, amely a kontaktlencse vételárának 90%-a, 6 210 Ft. 
22. A Bizottság részére a megvásárolt hallókészülékhez támogatást biztosít, amely a 
hallókészülék önrészének 60%-a, 178 310 Ft. 
23. A Bizottság részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse vételárának 90%-a, 7 865 Ft. 
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24. A Bizottság részére multifokális szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 50 400 Ft. 
25. A Bizottság részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 90%-a, 40 500 Ft. 
26. A Bizottság részére a fogsor elvégzett javításához támogatást biztosít, amely a 
fogsor javítási költségének 90%-a, 18 OOO Ft. 
2 7. A Bizottság részére fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a fogpótlás árának 
70%-a, legfeljebb 141 400 Ft. 
28. A Bizottság részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, 
amely az ortopéd cipő vételárának 90%-a, 16 OOO Ft. 
29. A Bizottság részére a megvásárolt szemüveghez támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 6 160 Ft. 
30. A Bizottság részére a megvásárolt ortopéd cipőhöz támogatást biztosít, amely az 
ortopéd cipő vételárának 90%-a, 16 OOO Ft. 
31. A Bizottság részére a megvásárolt Prolia injekcióhoz támogatást biztosít, amely 
a Prolia injekció vételárának 90%-a, 14 805 Ft. 
32. A Bizottság részére a megvásárolt olvasószemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 13 440 Ft. 
33. A Bizottság részére a megvásárolt távollátó szemüveghez támogatást 
biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 70%-a, 21 525 Ft. 
34. A Bizottság részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 21 600 Ft. 
35. A Bizottság részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
az ortopéd cipő árának 90%-a, legfeljebb 18 290 Ft. 
36. A Bizottság részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 21 600 Ft. 
37. A Bizottság részére a gyermeke, megvásárolt fogszabályozó 
készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályozó készülék önrészének 90%-a, 67 500 Ft. 
38. A Bizottság részére a műfogsor elvégzett javításához támogatást biztosít, 
amely a műfogsor javítási költségének 90%-a, 4 500 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

5. napirendi pont: 
Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Jelzi, hogy ezt az előterjesztést szintén mindenki otthon már átnézte és egyben szavaznak róla. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

6/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közjóléti Bizottság Csikós Tibor részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december 1-
jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO 
Ft. 
2. A Bizottság Fehér Imréné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
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3. A Bizottság Gross Stephan Hans részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december l-jétől 
12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
4. A Bizottság Gyalog János részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
S. A Bizottság Horváth Bálint részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
6. A Bizottság Horváth Péter részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
7. A Bizottság Kassai Éva részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december l-jétől 12 hónapos 
időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
8. A Bizottság Kállai Lászlóné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
9. A Bizottság Langhammer Jánosné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december 1-
jétől 12 hónapos időtartamra havi 8 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 96 OOO Ft. 
10. A Bizottság Oleksza Jánosné részére ápolási támogatást állapít meg 2019. december l-jétől 12 
hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

6. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Elnézést kér, ha a Bizottság első ülésezése 
alkalmával esetleg több eljárási szabályt említ, de úgy véli, jobb az elején felhívni a figyelmet. Ahogy 
Lakatos Béla képviselő úr rávilágította a figyelmet, az előző két előterjesztésben egy-egy 
határozattervezet szerepelt, a sok kis pályázat rövid döntést igényel, gyakorlatilag csak a 
nyertesség és az összeg megállapítását. A lakásigénylés esetén jóval több határozattervezet van, 
hiszen minden lakás jogviszony létrehozataláról külön határozattal dönt a Bizottság. Ugyanakkor 
itt is lehetőség van arra, ha nincs érdemi vita vagy hozzászólás, a több határozattervezetről is lehet 
egy szavazás útján dönteni. Ilyenkor mindegyik határozattervezetnél külön meghozott 
határozatnak számít természetesen, és ugyanazzal a szavazataránnyal kerül a jegyzőkönyvbe. Nem 
kell tehát sokszor megnyomogatni a Bizottságnak a gombot, ha egyforma az álláspont mindegyik 
határozattervezet tekintetében, de természetesen bárki jelezheti, hogy a 12. mellékletben szereplő 
határozattervezetről külön szeretne szavazni bármilyen okból, akkor is, hogyha egyébként nincs 
hozzá módosító javaslat. 

Dr. Mátrai Gábor: Javasolja, hogy a korábbi szokás szerint egyenként tárgyalják az ügyeket, úgy 
hozzák meg a döntésüket. 

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. 

7 /2019. (XI. 19.) KJB határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 26. épület fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
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A Közjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 26. 
épület fszt. 4. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Nagy Imréné született Ács Veronika számára határozott időre, 2022. november 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 2. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

8/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u.13. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 1103 Budapest, Alkér u. 13. fszt. 4. szám 
alatti egy szoba, 31 m2 alapterületű, komfortos lakást Farkas József számára rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, felújított állapotban határozott időre, 2020. május 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 3. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban. 

Lakatos Béla: Szóvá teszi, hogy itt is jelentkezik az a jelenség, amiről korábban beszélt. 
9 620 537 Ft-ért újítottak fel egy 26 m2 alapterületű lakást, ez borzasztóan nagy összeg. Ráadásul 
ez a lakás értékesítésre javasolt. Nem érti az egészet. 9 millió Ft-ot kidobnak egy lakásra, utána 
eladják. Nem találja ezt rendben. Vagy eladhatták volna a lakást és újítsa fel az új lakó, vagy nem 
ilyen horror összegért kellett volna felújítani. Minden felújítás ilyen horror összegbe kerül. Tudja, 
hogy kevés a szakember, de ezt akkor sem tudja megérteni. Olyan négyzetméterárak jönnek ki 
ennél a lakásnál, ami nem normális, pláne nem az Alkér utcában. Megjegyzi, hogy az Alkér utca 
rosszabb még a Tárna utcánál is. 

Weeber Tibor: A felújítás részéhez nem tud hozzászólni, nem tudja mi mennyibe kerül. Ennek 
utána kell nézni és érdemes is talán. Kiegészítésül elmondja, hogy ez a lakás a Lélek program 
keretében kerül bérbeadásra. Szó sincs arról, hogy eladnák ezt a lakást, hanem sajnos ilyen rossz 
állapotúak az üres lakások. Gyakorlatilag csak a falak állnak ezekben, teljes felújításra szorulnak a 
lakások. A Lélek program lehetőséget ad arra, hogy egy év ottgondozás után újra visszavezessen és 
önálló bérlővé tegyen valakit a hajléktalanság után. Ez a hölgy, akit jelöltek most lehetőséget kap, 
hogy sok év hajléktalanság után ismét bérlő legyen. Évente két lakást szoktak adni a Lélek program 
keretében, nem nagy számú lakásról van szó, mégis fontos, hogy tudjanak ezekről az 
információkról. Sajnos nagyon ócskák a lakások és a felújítások viszonylag drágák, de ezekről más 
bizottságokban lehet vitázni. 
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Lakatos Béla: Tiszteli a programot, meg is fogja szavazni a hölgynek a lakást, ez rendben is van. 
Azzal nem ért egyet, hogy horror összegekért újítanak fel lakásokat, és egyre több ilyen van. A 
felújítást 60 évvel ezelőtt kellett volna elkezdeni, de azóta egy fillért nem költött ezekre az 
Önkormányzat, csak beszedte a bérleti díjat. Ezekért a lakásokért ő nem is kérne bérleti díjat. 
Sokszor ilyen lakásokból, aki elmaradt 2-3 hónap bérleti díjjal, pár tízezer forintos hátralékért 
kiraknak embereket. Ez nem fér össze az elveivel. Megszavazza a határozattervezetet. Kéri, hogy 
vegyék ki az előterjesztés szövegéből, hogy „A Lakáskoncepciója alapján a lakás értékesítésre 
javasolt." Ez azt jelenti, hogy ha kéri az ügyfél vagy lakó, akkor megveheti. Kérdezi, akkor mit 
számolnának neki, ha ilyen áron újították fel. 

Dr. Szabó Krisztián: Részletesen kifejti, hogy a lakásbérleti jogviszony létesítéséről szóló 
döntésben természetesen nem lesz az benne, hogy a lakás értékesítésre javasolt. Az előterjesztés 
foglal össze minden tényszerű információt, amely a döntés meghozatalához szükséges, illetve ami 
az ügynek a körülményeit bemutatja. A lakásértékesítésre vonatkozó kitétel az Önkormányzat 
Lakáskoncepciójára való utalást jelenti. Amikor az Önkormányzat 2012-ben megalkotta, azóta felül 
is vizsgálta a Lakáskoncepcióját - már a felülvizsgálatban is egyébként rengeteg lakás minősítése 
változott - akkor értékelte, hogy az akkor éppen a portfóliójában lévő lakások milyen 
hasznosíthatóságúak, milyen állapotban vannak, milyen jövőbeni céloknak feleltethetők meg, és 
eszerint besorolta a lakásokat továbbüzemeltetendő és értékesítendő kategóriába. Egyrészről 
tehát ez változik, már az elmúlt évek során is változott, ahogy az Önkormányzat 
lakásgazdálkodásának az adottságai és körülményei változtak, másrészt a konkrét értékesítési 
döntést mindig a Képviselő-testület hozza meg. A Lakáskoncepció tehát csak egy vizsgálatot és 
javaslatot tartalmaz, ez alapján senkinek nem keletkezik jogosultsága az ingatlan megvásárlására, 
és természetesen nem is kötelező végrehajtani a Lakáskoncepciót. Ha egy újabb felülvizsgálata 
keletkezik- vélhetően ez a mostani években aktuális, miután elkészült a helyiség koncepció 2 évvel 
ezelőtt, a következő fordulója a koncepció felülvizsgálatának nyilván a Lakáskoncepció lehet - ott 
megváltozhat ezeknek a már esetleg felújított vagy másképp hasznosított, vagy eltérően a 
lakásgazdálkodásba illeszthető lakásoknak a minősítése. Fontosnak tartja elmondani, hogy sok 
ilyen érdemi változás volt a lakásgazdálkodásban, amely abba az irányba vitte az Önkormányzatot, 
hogy esetleg korábban értékesítésre kijelölt lakásokat mégis felújít, és használatban tart. Ennek a 
legfontosabb indoka az, hogy olyan elhelyezési kötelezettségei és szükségletei vannak az 
Önkormányzatnak cserelakásokra, bontandó, kiürítendő, egyéb okból felszámolandó lakások 
esetén, ahol el kell helyezni a bérlőt. Természetesen, ha mégis arra kerülne sor, hogy a Képviselő
testület úgy dönt, hogy egy ilyen felújított lakást értékesít, akkor annak a lakásnak a minimum 
értékesítési ára az a könyv szerinti érték. Egyrészt készül egy értékbecslés, ami a piaci árat 
határozza meg, de az értékesítési ár akkor sem lehet alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, ha 
egyébként a becsült ár alacsonyabb. Most is fog tárgyalni a Képviselő-testület olyan értékesítést, 
ahol a becsült ár, a piaci ár az 2,5 millió Ft körül van, de a könyv szerinti érték 4 millió körüli, ezért 
a piaci árnál magasabb értéken tudja csak értékesíteni az Önkormányzat a helyiséget. Ez azt jelenti, 
hogy a 9 millió Ft-os felújítás, mint beruházás aktiválásra kerül erre az ingatlanra, akkor a könyv 
szerinti értékét növeli, és amíg az amortizációja nem csökkenti az ingatlannak a könyv szerinti 
értékét, addig ez a felújítás az értékben szerepelni fog. Az egy másik kérdés, hogy piaci 
megközelítésben aránytalan ár is létrejöhet ezáltal, mert biztos, hogy a 9 millió Ft-os felújítás egy 
ingatlan értékét nem növeli meg 9 millió Ft-tal, de természetesen befolyásolná az értékesítési árát. 
Az Önkormányzatnak itt nyilván elsődleges az a kötelezettsége, hogy el kell, illetve el kíván helyezni 
lakosokat lakásban, aminek megvan az ára ma a piacon és ez az ár bizony a többszöröse az elmúlt 
években tapasztaltnak, legalábbis a közbeszerzési eljárásokban ezek a beruházási értékek érhetők 
el. 

Weeber Tibor: Az Önkormányzatnak minden felújítási tételről számlát kell kérnie, ez jelentős 
árfelhajtó tényező és maguk a közbeszerzések sem teszik olcsóbbá a munkákat. Ismerteti, hogy a 
lakások állapota sok minden miatt olyan, amilyen. Örököltek egy lakásállományt, a lakások egy 
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része sajnos úgy épült meg annak idején, hogy a szigetelése nem megfelelő, ezek a szigetelési 
problémák igen drágák. Sok esetben sajnos nem is igazán jól oldhatók meg. Ezenkívül - nem tudja, 
hogy ez a konkrét lakás sok évig üresen állt-e - sok esetben bizony kilakoltatások előtt a lakók 
szándékosan tönkre is tesznek lakásokat, kitépik például a vezetékeket. Az éremnek mindig két 
oldala van, ezekkel tisztában kell lenni. Ha egy lakás olyan állapotban kerül vissza néha egy-két 
éves felújítás után is, hogy ismét sok pénzt kell rá költeni, annak az az oka az, hogy a használó nem 
mindig rendeltetésszerűen használja a lakást. Mindig egyesével kell megvizsgálni, hogy a konkrét 
lakás milyen állapotban van, milyen állapotból kell felújítani. Sok esetben csak egyszerűen egy idős, 
kihalt bérlő után - akinek utolsó éveiben nem volt pénze felújítani - nem ússzák meg egy festéssel, 
mert a régi elektromos hálózat a mai korszerű gépeket, berendezéseket már nem bírja el, teljesen 
ki kell cserélni a villanyvezetékeket, mert különben életveszélyes az állapot, úgy pedig nem 
adhatják át az új bérlőnek. A fürdőszobákkal is ez a helyzet. Tudja mindenki, hogy még ha maga is 
vezényli a felújítást, akkor is horrorisztikusan a mai árak, és ezekre figyelni kell, érzékenynek kell 
lenniük a költségekre is. 

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

9/2019. (XI. 19.) KJB határozat 
az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt. 10. 
szám alatti egy szoba, 26 m2 alapterületű, komfortos lakást Galambos Rita Katalin számára 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban határozott időre, 2020. május 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Szóvá teszi, hogy az előbb említette Elnök úr azt, 
hogy ne említsenek neveket se. Tájékoztatásul közli, hogy azok az adatok, amelyek az ügy 
tárgyalásához elengedhetetlenül megtárgyalandók, azok természetesen elhangozhatnak. Ilyen a 
kérelmező neve. A kérelmező neve a határozat része és a határozat nyilvános. Ilyen a lakás címe, 
hiába lesz az adott esetben később a lakóhelye a bérlőnek, vagy akár most is a lakóhelye, az 
érdemben a határozat része, hogy mely lakásról van szó. Azok a személyes adatok, amelyek a 
döntésnek a részét képezik, azok egyúttal közérdekből nyilvános adatok is, ezáltal ezeket 
természetesen a Bizottság is megvitathatja. Azokra a személyes adatokra kell vigyázni, amik 
esetleg az előterjesztésben megjelennek, mert befolyásolhatják, segítik a Bizottság döntését, de 
már a döntésnek, a határozatnak nem részei és nem indokolt az, hogy ezt a széles közönség, a 
nyilvánosság megismerje. Ilyenek például a jövedelmi adatok, gyakran előfordul, hogy 
egészségügyi állapotra vonatkozó adatok vannak a döntésben. Ezekre a pontos, részletes adatokra 
nem szabad, nem érdemes utalni, mert esetleg sérelmet jelent a bérlő részére. Egyébként ez ritka, 
tehát a bérlők ezeket az adatokat pont azért bocsátják az Önkormányzat rendelkezésére, hogy 
befolyásolja, segítse a döntést, hogy adott esetben a rászorultságát vagy jogosultságát igazolja a 
bérlőnek. A nyilvános ülésen való kimondásukat kell megfontolni, mielőtt az ember egy-egy ilyen 
mondatot kimondana. Természetesen a megtárgyalás szabadsága a Bizottságé, tehát érdemben 
ezekről a körülményekről azokra utalva lehet vitát folytatni, sőt, ha ez befolyásolja a döntést, 
akkor szükséges is. 

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

10/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/111. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 1106 Budapest, Tárna u. 4. 3/111. szám 
alatti egy szoba, 28 mz alapterületű, komfortos lakást Tob László számára rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, felújított állapotban határozott időre, 2020. november 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

11/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 17. 9/28. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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, Kőrösi Csoma S. út 17. 
9 /28. szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Lipcsei Gábor Zoltánné született Békási Mária számára határozott időre, 2021. november 30. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztés 6. 
pontjában szereplő kérelemmel kapcsolatban. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését az előterjesztés 6. mellékletében szereplő határozattervezet 
elfogadásáról. 

12/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1108 Budapest, Maglódi út 32- 36. 1. épület 1/32. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 1108 Budapest, Maglódi út 32-36. 1. 
épület 1/32. szám alatti egy és fél szoba, 56 mz alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Labancz István számára határozott időre, 2022. november 30. napjáig szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
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. 
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13/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 57. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 1103 Budapest, Gyömrői út 57. fszt. 3. 
szám alatti egy szoba, 31 mz alapterületű , komfortos lakást Sóti Miklós Tibor számára 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban határozott időre, 2024. november 30. 
napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kért akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, javasolja, hogy a Bizottság egyben hozza meg döntését az 
önkormányzati lakások cseréjéről azzali hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozatként 
szerepelnek. 

14/2019. (XI.19.) KJB határozat 
Holczer Ferencné és Rézműves Andrea lakáscsere iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján hozzájárul Holczer Ferencné 
született Mihály Veronika Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 16. épület 1/4. szám alatti kettő szoba, 80 m2 alapterületű, 

komfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának, valamint Rézműves Andrea 3630 
Putnok, 1106/14/ A/9 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 3630 Putnok, Bem József tér 
8. 2/1. szám alatt található, kettő szoba, 48 m2 alapterületű lakáson - és a közös tulajdonból hozzá 
tartozó 60 /1000 eszmei hányadon - 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 1101 Budapest, 
Hungária krt. 1-3. 16. épület 1/4. szám alatti kettő szoba, 80 mz alapterületű, komfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Rézműves Andrea számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15/2019. (XI.19.) KJB határozat 
Fedák László és Fedák Lászlóné, valamint Fábus Józsefné és Fábus Alexandra lakáscsere 
iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján hozzájárul Fedák László és 
Fedák Lászlóné született Balogh Katalin Ida Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 84. szám alatti kettő szoba, 58 mz 
alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának, valamint Fábus 
Józsefné született Szécsi Katalin Edit és Fábus Alexandra Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában álló, 1181 Budapest, Havanna u. 78. 
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1/24. szám alatti egy szoba, 28 mz 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 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. tetőtér 84. szám alatti kettő szoba, 58 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
a jelenlegi állapotában Fábus Józsefné született Szécsi Katalin Edit és Fábus Alexandra számára 
határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy a Bizottság egyben hozza meg döntését a bérlőtársi 
jogviszony létesítéséről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozatként szerepelnek. 

16/2019. (XI.19.) KJB határozat 
Budai Lajos és Medve Julietta Magdolna bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Budai Lajos bérlőnek az 1102 
Budapest, Ónodi u. 10. fszt. S. szám alatti, egy szoba, 56 m2 alapterületű, összkomfortos lakása 
Medve Julietta Magdolna részére bérlőtársként történő bérbeadása iránti kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17 /2019. (XI.19.) KJB határozat 
Nép Ádám és Nép Sándor bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Nép Ádám bérlőnek a lakáson 
fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Nép Sándor számára az 1101 Budapest, Gép u. 15. 2. 
lh. 1/9. szám alatti, kettő szoba, 52 m2 alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozott 
időre, 2022. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy a Bizottság egyben hozza meg döntését a 
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lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új lakásbérleti 
jogviszony létesítéséről azzal, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozatként szerepelnek. 

18/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 12. 1/8. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Tóvirág u. 12. 1/8. 
szám alatti kettő szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Bóna Csaba István és Binder 
Krisztina számára helyreállítási kötelezettséggel a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat 
hónap határozott időre, illetve ha a helyreállítási kötelezettségüknek eleget tesznek, a műszaki 
átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Füzér u. 42. 1. lh. tt. 3. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakást kiürítve, tisztán, kifestve, működőképes berendezési tárgyakkal együtt a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
2. Az 1. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1102 Budapest, Füzér u. 
42. 1. lh. tt. 3. szám alatti egy szoba, 38 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 33. fszt. 2-3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 1103 Budapest, Gergely u. 33. fszt. 2-3. 
szám alatti kettő szoba, 54 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Balogh 
József számára határozott időre, 2021. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1103 Budapest, Gergely u. 33. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gergely u. 33. fszt. 6. 
szám alatti egy szoba, 24 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Balogh József számára helyreállítási 
kötelezettséggel a helyreállítás időtartamára, legfeljebb hat hónap határozott időre, illetve ha a 
helyreállítási kötelezettségének eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1103 Budapest, 
Gergely u. 33. fszt. 2-3. szám alatti kettő szoba, 54 m2 alapterületű, összkomfortos lakást kiürítve, 
tisztán, kifestve, működőképes berendezési tárgyakkal együtt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 
átadja. 
2. Az 1. pontban körülírtak teljesülése esetén a Bizottság hozzájárul az 1103 Budapest, Gergely u. 
33. fszt 2-3. szám alatti kettő szoba, 54 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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10. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszonyok cserelakás biztosítása mellett történő felmondása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy a Bizottság egyben hozza meg döntését a 
lakásbérleti jogviszonyok cserelakás biztosítása mellett történő felmondásáról azzal, hogy azok a 
jegyzőkönyvben külön határozatként szerepelnek. 

21/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1103 Budapest, Noszlopy u. 26. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 Vizinger Tivadarné 
született Miklós Magdolna és Matusné Vizinger Magdolna született Vizinger Magdolna 1103 
Budapest, Óhegy u. 39. fszt. 7. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének cserelakás 
biztosításával történő felmondását követően az 1103 Budapest, Noszlopy u. 26. fszt. 3. szám alatti 
egy szoba, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban Vizinger Tivadarné született Miklós Magdolna és Matusné Vizinger Magdolna született 
Vizinger Magdolna számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy 
nevezettek az 1103 Budapest, Óhegy u. 39. fszt. 7. 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. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 40. 3/21. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 Kárpáti Szilvia 
Ildikó 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 2/32. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti 
szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1102 Budapest, Kőrösi 
Csoma S. út 40. 3/21. szám alatti egy és fél szoba, 47 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Kárpáti Szilvia Ildikó számára határozatlan 
időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1102 Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 
2/32. 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. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 10/C 1/459. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 Papp Sándor 
Jánosné született Fülöp Mária 1101 Budapest, Hős u. 15/B 1/99. szám alatti lakásra vonatkozó 
bérleti szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1101 Budapest, 
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Csilla u. 10/C 1/459. szám alatti egy szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos lakást felújított, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Papp Sándor Jánosné született Fülöp Mária 
számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/B 1/99. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában kiürítve, működőképes berendezési 
tárgyakkal a cserelakás átvételét követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 

Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

24/2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47 /B 2/392. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(8 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 Makai Erzsébet és 
Szabó József 1101 Budapest, Hős u. 15/A 3/66. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti 
szerződésének cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 47 /B 2/392. szám alatti egy és fél szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakást 
felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Makai Erzsébet és Szabó József 
számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/ A 3/66. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában kiürítve, működőképes berendezési 
tárgyakkal a cserelakás átvételét követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, javasolja, hogy a Bizottság egyben hozza meg döntését az 
önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmekről azzal, hogy azok 
a jegyzőkönyvben külön határozatként szerepelnek. 

25/2019. (XI.19.) KJB határozat 
Konkoly János László önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Konkoly János Lászlónak az 1105 
Budapest, Harmat u. 12. 3. lh. 4/59. szám alatti volt bérleményén fennálló hátralékára 48 havi 
részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

26/2019. (XI.19.) KJB határozat 
Pap János és Papné Bereczki Éva önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
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A Közjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Pap Jánosnak és Papné Bereczki Éva 
született Bereczki Évának az 1108 Budapest, Lenfonó u. 10. 5/23. szám alatti önkormányzati 
lakáson fennálló távhődíjhátralékára 48 havi részletfizetést engedélyez. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12. napirendi pont: 
Önkormányzati tulajdonú lakás részleges nem lakás célú használatára vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 508. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

27 /2019. (XI.19.) KJB határozat 
az 1103 Budapest, Gyömrői út 39. fszt. 7. szám alatti lakás részleges nem lakás célú 
használatáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 31. § (1)-(3) bekezdése alapján 
hozzájárul ahhoz, hogy Csonka Marianna az 1103 Budapest, Gyömrői út 39. fszt. 7. szám alatti egy 
szoba, 25 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást az egyéni vállalkozásának (nyilvántartási szám: 
51250320) székhelyeként használja azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat a lakásbérleti szerződés 
bármilyen okból történő megszűnése esetén hatályát veszti. 
Határidő: 2019. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kis türelmet kér a Bizottságtól, amíg tájékoztatást kér Jegyző úrtól. 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Jelzi, hogy Elnök úr arra vonatkozóan kért 
tájékoztatást, hogy mi a joghatása annak, hogy a meghívójavaslatban szereplő előterjesztés nem 
került benyújtásra. Ez azt jelenti, hogy amikor a Bizottság ülésének az összehívásakor Elnök úr 
megfogalmazta a napirendi javaslatot, azon még szerepelt egy bérleti jogviszony megváltásáról 
szóló előterjesztés cím. Ezt az előterjesztést az előterjesztő nem nyújtotta be, mindegy is az ok. 
Esetenként előfordul, hogy tervezünk valamely előterjesztést benyújtani, de aztán valamilyen 
okból nem sikerül. Ilyenkor, mivel nem is volt előterjesztés, már eleve a napirendjének az 
elfogadásakor a Bizottság értelemszerűen a nemlétező előterjesztést nem is tudta napirendjére 
venni, ezért eleve az elfogadott napirendben ez a napirendi pont nincs. A 13. helyére előre került 
az eredetileg 14-esként jelzett a javaslatban. Erről nincs is mit dönteni a Bizottságnak, ez 
egyszerűen nem létezik. Most folytatható a következő napirendi ponttal az ülés. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Közjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja a 13. napirendi pontot. 

13. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések 
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Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

A Közjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 1lapján a ,,Szociális tárgyú fellebbezések" 
tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.50 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontlfól ellenjegyzem: 

CD~ 
gá(Judit 

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 FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2019. november 19-én 9 .00-kor megtartott Közjóléti Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Papp Zoltán 

Stemler Diána 

Ács Andrea 

Dr. Mátrai Gábor Imre 

Molnár Róbert 

Gál Judit 

Varga István 

Arold Imre György 1 

L/ci~r-JTot ']..EL/0. 
Tanácskozási ioggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Weeber Tibor József 

Radványi Gábor 

Mustó Géza Zoltán 

Somlyódy Csaba 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 
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