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KŐBÁNYA 

.11. élOvtiros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Közjóléti Bizottság 2021. szeptember 14-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. em. 200.) 
megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 11.04 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Papp Zoltán bizottsági elnök, 
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. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Ács Andrea, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Mustó Géza Zoltán 
RadványiGábor 
Somlyó dy Csaba 
Weeber Tibor 
Dr. Szüts Korinna 
Ehrenberger Krisztina 
Belkó Judit 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix 

Dr. Erdei Katalin Judit 

jegyző 

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

a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 

Az ülést vezeti: Papp Zoltán bizottsági elnök 

Elnök: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, az a kérésem, hogy mindenki jelentkezzen be a gépbe, 
illetve aki nem tette meg, az majd a jelenléti ívet írja alá. Köszöntöm az Alpolgármester urakat, 
Jegyző urat. A Közjóléti Bizottság ülését ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 
fővel határozatképes. Ács Andrea bizottsági tagtársunk jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt 
nem tud jelen lenni a mai ülésen. A jegyzőkönyvet Kiss Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel 
készül. 

Kezdjük tehát a napirenddel. Első kérdésem, hogy van-e hozzászólás a mai napirendünkhöz? Úgy 
látom, nincs. Ebben az esetben megkérem a Bizottság tisztelt jelenlévő tagjait, hogy hozzuk meg 
döntésünket a napirend elfogadásáról. Indítom a szavazást. 
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A Közjóléti Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[67 /2021. (IX. 14.)]: 

1. Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása és lakás 
szolgálati lakás céljára történő kijelölése (394. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

2. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (392. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. Ápolási támogatás iránti pályázat elbírálása (387. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (388. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

S. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (393. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

6. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem (389. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

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

7. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (390. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása és lakás 

szolgálati lakás céljára történő kijelölése 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Mustó Géza Zoltán alpolgármester úr az előterjesztő, aki nem kívánja az előterjesztést 
kiegészíteni. Kérdem, hogy bárkinek van-e kérdése vagy észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban? Úgy látom, nincs. Ebben az esetben kérem a Bizottság tagjait, hogy hozzák meg 
döntésüket a 394. előterjesztés támogatásáról. Indítom a szavazást. 

A Közjóléti Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az „Intézményben lévő szolgálati lakás 
lakásgazdálkodásból történő kivonása és lakás szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről" szóló 
394. számú előterjesztést támogatja [68/2021. (IX. 14.)]. 

2. napirendi pont: 
Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Weeber Tibor alpolgármester úr az előterjesztő, nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. 
Kérdem, hogy van-e bárki, akinek észrevétele vagy kérdése van az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Úgy látom, nincs. Köszönöm. Ebben az esetben kérem, hogy hozzuk meg döntésünket a 392. számú 
előterjesztés elfogadásáról. Indítom a szavazást. 
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69/2021. (IX.14.) KJB határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közjóléti Bizottság megállapítja, hogy Bakos Zsuzsanna havi nettó jövedelme 377 Ft-tal 
meghaladja az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárt, ezért a pályázata 
érvénytelen.
2. A Bizottság Dingfelder Zsuzsanna részére a gyermeke, Szélesy Anna Zsófia megvásárolt 
szemüveglencséjéhez támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, 22 500 Ft.

3. A Bizottság Dingfelder Zsuzsanna részére a gyermeke, Szélesy István Tibor megvásárolt 

fogszabályozó készülékéhez támogatást biztosít, amely a fogszabályozó készülék önrészének 
70%-a, 102 200 Ft.

4. A Bizottság Dömök László Istvánné részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely 
a fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 88 200 Ft. 
S. A Bizottság Gál Józsefné részére a megvásárolt hat darab Euflexxa injekcióhoz támogatást 
biztosít, amely a hat darab Euflexxa injekció vételárának 65%-a, 81 900 Ft.
6. A Bizottság Sereg Piroska részére az elkészített fogpótláshoz támogatást biztosít, amely a 
fogpótlás vételárának 45%-a, 117 515 Ft.
7. A Bizottság Szélesy István Tibor részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely 
a szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 30 600 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

3. napirendi pont:
Ápolási támogatás iránti pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Weeber Tibor alpolgármester úr úgy látom, nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Van
e bárkinek kérdése vagy észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor 
kérem hozzuk meg döntésünket a 387. számú előterjesztés elfogadásáról. Indítom a szavazást. 

70/2021. (IX.14.) KJB határozat 
ápolási támogatás iránti pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közjóléti Bizottság Kovács Krisztina Erzsébet részére ápolási támogatást állapít meg 2021. október 
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 

4. napirendi pont:
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Mustó Géza Zoltán alpolgármester úr nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. Legutóbbi 
bizottsági ülésünk után felmerült az igény, hogy az önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
esetében a kérelmezőkről külön döntsünk, tehát ne egyben döntsünk az előterjesztés 
határozattervezeteiről, hanem külön a kérelmezőkről. A mai napon 2 kérelmezőnk van, úgyhogy 
ebben az esetben akkor kezdjük az elsővel. Varga Pál úrról van szó, aki önkormányzati lakást 
igényelt. Kérdem, hogy van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele Varga Pál úr igényével 
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kapcsolatban? Úgy látom, nincs. Ebben az esetben kérem, hogy hozzuk meg döntésünket Varga Pál 
úr kérelmével kapcsolatban. Indítom a szavazást. 

71/2021. (IX.14.) KJB határozat 
az 1102 Budapest, Harmat u.10-12. 5. lh. fszt. 24. 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 alapj án az 1102 Budapest, Harmat u. 10-12. 5. lh. 
fszt. 24. szám alatti egy szobás, 43 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Varga 
Pál számára határozott időre, 2023. szeptember 30. napjáig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A következő Melnikov Mihályné, született Rafael Zsófia igénye. Van-e bárkinek kérdése 
vagy észrevétele vele kapcsolatban? Úgy látom, nincs. Akkor hozzuk meg a döntésünket Melnikov 
Mihályné kérelméről is. Indítom a szavazást. 

72/2021. (IX. 14.) KJB határozat 
az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. 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 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 10. 
szám alatti egy szobás, 23 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Melnikov 
Mihályné született Rafael Zsófia számára határozott időre, 2023. szeptember 30. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2021. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Mustó Géza Zoltán alpolgármester úr az előterjesztő, aki nem kívánja kiegészíteni. Van-e 
bárkinek kérdése vagy észrevétele? Úgy látom, nincs. Akkor ismét kérem, hogy hozzuk meg 
döntésünket a 393. számú előterjesztés elfogadásáról. 

73/2021. (IX.14.) KJB határozat 
Wolf György András és Wolf Györgyné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára 
vonatkozó részletfizetési kérelméről 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 
A Közjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Wolf György Andrásnak és Wolf 
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Györgynének az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 23. 1/2. szám alatti bérleményén fennálló 
hátralékára vonatkozó, 48 havi részletfizetésre irányuló kérelmét elutasítja. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Ismét Mustó Géza Zoltán alpolgármester úr az előterjesztő, aki nem kívánja kiegészíteni az 
előterjesztést. Van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele? Amennyiben nincs, akkor hozzuk meg 
döntésünket a 389. számú előterjesztés elfogadásáról. Indítom a szavazást. 

74/2021. (IX.14.) KJB határozat 
Zsigár Nikolett és Hegedős Ádám 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 Zsigár Nikolett 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. 2/41. szám alatti egy szobás, 30 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra 
vonatkozó határozott idejű, 2022. októberber 31-áig tartó bérleti jogának, valamint a Hegedős 
Ádám 1/1 arányú tulajdonában álló, Lak belterület 30 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a 3786 Lak, Dózsa György út S. szám alatt található, 1327 m2 telekterületű, 73 m2 

alapterületű, kettő szobás, komfortos családi ház felépítménnyel rendelkező, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a cseréjéhez. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Kolozsvári u. 29-31. 2/41. szám alatti egy szobás, 30 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Hegedős Ádám számára határozott időre, 2022. október 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2021. szeptember 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Elérkeztünk az utolsó napirendi pontunkhoz, amit az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalunk. 

7. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Közjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a ,,Szociális tárgyú fellebbezés 
elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 
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Elnök: Megállapítom, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Felkérem Molnár 
Róbert bizottsági tagtársamat, hogy a jegyzőkönyvet velem együtt legyen kedves majd aláírni. 
Köszönöm a megjelentek munkáját. A Bizottság ülését 11.17 órakor bezárom. 

~~ 
Papp Zoltán 

bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S bó Krisztián 
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 2021. szeptember 14-én 11.00-kor megtartott Közjóléti Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Papp Zoltán 

Ács Andrea 

Arold Imre György 

Gál Judit 

Lakatos Béla 

Dr. Mátrai Gábor 

Molnár Róbert 

Stemler Diána 

Varga István 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Mustó Géza Zoltán 

Radványi Gábor 

Somlyódy Csaba 

Weeber Tibor 

Ehrenberger Krisztina 
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BUDAPEST Főv ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Meghívottak i elenléti íve 

a 2021. szeptember 14-én 11.00-kor megtartott Közjóléti Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 




