
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
október 22-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Marksteinné 
Molnár Julianna, dr. Mácsik András, Mátrai Gábor Imre, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Tubák 
István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Patay-Papp Judit Vivien 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozat képes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Főépítészi Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 
Polgármesteri Kabinet 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
BRFK X. kerület Rendőrkapitányság 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Távolmaradás oka 
betegség 

Mozsár Ágnes 
Rappi Gabriella 
dr. Mózer Éva 
Kárpáti Beatrix 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Szász József 
Dobrai Zsuzsanna 
Pándiné Csemák Margit 
Szabó László 
dr. Gyetvai Tibor 
dr. Horváth Tivadar 
Hancz Sándor 
Némethné Lehoczki Klára 

Kálmánné Szabó Judit 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
dr. Éder Gábor 
dr. Nagy Jolán 
Deézsi Tibor 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 16 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Napirend előtt a Pro Familiis díjban részesült dr. Szabó Endre belgyógyász, háziorvos 
köszöntésére került sor. (A Képviselő-testület megtapsalta a dijazottat.) 

dr. Szabó Endre: Köszönetet mond a Képviselő-testületnek azért, hogy segítik abban, hogy 
civil szervezetek vezetésével foglalkozva az általuk jónak mondott családok érték- és 
érdekvédelmét elláthassa. 

Elnök: Tegnap került sor a Virágos Magyarországért díj eredményhirdetésére, és Budapest 
Főváros födíja 2015 táblát, illetve a Virágos Magyarországért verseny Budapest X. kerület 
Kőbánya Országos első helyezett feliratú táblát vehették át. Négy ilyen nagydíjat adnak át a 
versenyen. Mosonmagyaróvár és Dunakiliti képviseltetheti majd Magyarországot az európai 
megmérettetésben. Sokan mondhatják, hogy Kőbányán vannak olyan pontok, amire nem 
büszkék, ugyanakkor Kőbányának számos közterülete, utcái, balkonjai, kiskertjei, előkertjei 
megszépültek az elmúlt évek során. Azt az aktivitást is értékelik, amit egy közösség kifejt annak 
érdekében, hogy a település szép legyen, és Kőbányán ez az aktivitás nagyonjellemző ma már. 
Megjelenik a KŐKERT Kft. által elvégzett munka, akinek a csapata nagyon sokat tesz azért, 
hogy ezt a díjat megérdemeljék Sok főosztály és sok dolgozó munkája kell ahhoz, hogy meg 
legyen a háttérben az a támogatás, szervezői munka, ami elvezethet az ilyen eredményekhez. 
Mindenki munkáját ezúton is megköszöni. 

Beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 
Múlt hónapban a Csehországi Letovicében jártak, ahol aláírták a megállapodást a város 
PolgármesteréveL A Tutta Forza zenekar is részt vett ezen az eseményen, óriási sikert 
aratott a két fellépésével. 
Bejelenti, hogy Risztov Éva visszatért Kőbányára, a Kőbánya SC-nek lesz a versenyzője. 
ElindultazÚjhegyen a TÉR-KÖZ projekt megvalósítása. A tervek szerint 2016. január 18-
án véget kell érjen a beruházás jelentős része. Nyilván bizonyos növénytelepítési munkák 
később kerülhetnek csak kivitelezésre. 
Sok kérdést megfogalmaztak az emberek azzal kapcsolatban, hogy kivágnak fákat. Igen, 
ki kell vágni fákat, mert ezek közül némelyik beteg, burkolatot nyom, épület tövében 
növekszik sokszor özönnövényként Negyvenegy ilyen fa kivágására kerül sor, 
százhatvanegyet fognak ültetni helyettük a területen. Az akadálymentesítés 
elengedhetetlenül szükséges volt a Sibrik Miklós út felől, hogy a telepen élők fel tudjanak 
jutni a sétányra, ahol elérik a közszolgáltatásokat, a postát, gyógyszertárat, orvosi rendelőt. 
Tegnap tartották Kőbányán a IL Senior Olimpiát, nagyon sok érmet tudtak átadni. 
Harminckilenc sportágban versenyeztek az idős emberek a Sportközpontban. 
Az Idősek Világnapja alkalmából a Kőbányai Körösi Csoma Sándor Kulturális 
Központban ünnepséget tartottak október l-jén. A Szivárvány és a Bárka is szervezett 
Idősek Világnapja ünnepségeket 
A Zene Világnapjáról is megemlékeztek. 
A kőbányai intézményvezetők részt vettek egy olyan kiránduláson, ahol minden 
intézményvezető, cégvezető képviseltette magát. 
Megemlékezést tartottak az Aradi Vértanúk tiszteletére. 
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Részt vett az elmúlt héten az Emberbarát Alapítvány XXV. Konferenciáján, ahol a 
"Gyermek és serdülőkori addiktológia jelene és jövője" címmel nagyon sok szemszögből 
közelítették meg a kérdést. 
2015. október 23-án mindenkit vár 16 órakor a Kőbányai Szabadidő Központba, ahol 
ünnepi megemlékezést fognak tartani, majd azt követően koszorúzásra kerül sor a Körösi 
Csoma sétányon a kopjafánáL 
2015. november 4-én 14 órakor kerül sor a kőbányai megemlékezésre a Kisfogház 
emlékhelynél, ahová szintén mindenkit vár. 

Bejelenti továbbá, hogy a meghívóban l. és 24. sorszámmal jelzett előterjesztés nem került 
benyújtásra. Pótfelvétellel, különös eljárási rendben kéri tárgyalni "A Budapest X. kerület, 
Halom utca 3 7 /b szám alatti irodaházban lévő, 14 m2 alapterületű iroda bér beadása" tárgyú 
előterjesztést. Módosító javaslatok kerültek a szerverre a 3-as, 9-es és 14-es napirendi 
pontokhoz. Amennyiben hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
pótfelvételrőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére a bizalmasan tárgyalandó napirendi pont elé az 
alábbi előterjesztést 

23. A Budapest X kerület, Halom utca 37/b szám alatti irodaházban lévő, 14 m2 

alapterületű iroda bérbeadása (514. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

[35712015. (X. 22.)) 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már 
elfogadott módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [35812015. (X. 22.)): 

l. Tájékoztató a 2014/2015. tanévben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság kerületi 
oktatási intézményekben végzett bűnmegelőzési tevékenységéről (4 76. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása (513. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (IL 24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (497. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A Budapest X. kerület, Maglódi út- (42414/188) hrsz.-ú közterület-Kovakő utca-
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424141176 hrsz.-ú ingatlan- 424141175 hrsz.-ú ingatlan- Korall utca- Zsombék utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyása, valamint keretövezet átsorolásról szóló 50/2003. (XI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítása (512. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 
további fizetőparkolási övezetek kijelölése (479. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. T á j ékoztató a Kőbányai V agyonkezelő Z rt. közszolgáltatási szerződés szerinti 20 15. évi 
Féléves Működési Jelentéséről (503. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. 
módosítása (506. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződés (510. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntések és az 
alapító okirat módosítása (502. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (511. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll. A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tomateremének a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő térítésmentes 
használatba adása (483. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Kőbányai Szent László Általános Iskola épületében található 12. számú tanterem 
Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére történő térítésmentes használatba adása (467. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

13. A Kőbányai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása (498. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása (477. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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15. A klímaváltozással kapcsolatos ÉLŐ BOL YGÓNK akcióhoz történő csatlakozás (468. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

16. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (474. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

17. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XI. havi 
várható likviditási helyzetéről (495. számú előterjesztés) 
Előtetjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (486. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése (487. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c fszt. l. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelölése (471. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (485. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. Budapest X. kerület, Bánya utca 32. száma alatti irodaházban lévő 2. emelet 9. számú 
helyiség térítésmentes használatba adása (507. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, Halom utca 3 7 lb szám alatti irodaházban lévő, 14 m2 alapterületű 
iroda bérbeadása (514. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

24. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (4 70. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2014/2015. tanévben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság kerületi 

oktatási intézményekben végzett bűnmegelőzési tevékenységéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5 



Elnök: Köszönti Dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető urat. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése van, jelezze. 

Dr. Gyetvai Tibor: A kerület két oktatási intézményében Koós Judit őrnagyasszony tart 
bűnmegelőzési tanácsadói órákat. Emellett a D.A.D.A és EllenSzer prograrnak is a kőbányai 
általános iskolákban megindultak. Idén elindítottak egy olyan programot, amellyel valamennyi 
általános- és középiskolát megkerestek, próbálnak nyílt napokat tartani, hogy lássák a diákok, 
hogy a rendőrség hogyan dolgozik és hová lehet kerülni, ha nem jót tesznek. 

Radványi Gábor: Úgy tudja, hogymost már lehetőség van arra is, hogy 18 éven aluliak is 
látogathatják a Bűntetésvégrehajtási Intézetet, tavaly voltak erre is kezdeményezések, de nem 
volt nagyon sikeres. Azt gondolja, hogy a VII. és VIII. osztályosoknak lehetne ilyet szervezni. 
Saját eszközeikkel megpróbálják ösztönözni, hogy minden általános iskola, akáraKLIK-en 
keresztül, akár a bűntetésvégrehajtás bevonásával ezt a programot vegye igénybe. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását 
határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. 
tanévben a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság kerületi oktatási intézményekben végzett 
bűnmegelőzési tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Julianna szóbeli 
javaslatára), hogy a rendelettervezet 15. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
"(2) Hatályát veszti az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora.". 
Indokolás: a rezsicsökkentés miatt felértékelődött a távfűtéses lakások értéke. 

(513/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 513/1. módosító javaslatot. 

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Juliannaszóbeli 
javaslatára), hogy a rendelettervezet 8. §-ában a "harminchat" szövegrész helyébe a 
"negyvennyolc" szöveg lép. 
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Indokolás: a Bizottság mérlegelési jogkörének kiterjesztése 48 hónapra indokolt esetben. 
(513/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 513/2. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata, hogy az R. 8. § (3) bekezdésében szereplő "tíz éven 
belül" szövegrész helyébe a "maximálisan tíz éven belül" szöveg lép. 
Indokolás: a Bizottságnak nagyobb mérlegelési jogkört adna ez a módosítás. 

(513/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 513/3. módosító javaslatot. 

Elnök: Az elmúlt években elvégzett munka eredménye, hogy a mostani rendeletmódosítással 
kinyissák a lehetőségét annak, hogy Bizottság döntsön arról is, hogy öt évre is bérbe ad ma már 
lakást, eddig két évre adtak bérbe. A kilakoltatás nem azonnal történt meg, ha valaki nem 
fizetett, hosszú hónapoknak, éveknek kellett eltelni, ezért nem támogatja Képviselő úr 
javaslatát. Ma is látják, hogy 4-5-6 millió forintos tartozások esetébenjutnak el a kilakoltatásig. 
A kizáró okok miatt csupa olyan dolog szerepel, amely egyébként a bérlakások nem 
rendeltetésszerű használatából, más számára történő átengedésből, sok minden egyébből 
származik. Nem hiszi, hogy egy magántulajdonos az ingatlanába visszaenged valakit, aki 
egyébként súlyosan visszaélt korábban a számára kedvezményesen igénybe vett lehetőséggeL 

Weeber Tibor: Minden ilyen esetben olyan dilemma elé kerülnek, hogy ugyanannak a 
kedvezményezett körnek biztosítsanak korlátlan újab b lehetőséget, vagy pedig bekerülhessenek 
olyanok is a bérlakásba, akik azóta születtek, azóta kerültek olyan élethelyzetbe, hogy erre 
rászorulnának. Azért kellett megtenni ezt a szigorú intézkedést, hogy a meglévő lakásokhoz 
olyanok is hozzájuthassanak, akiknek az élethelyzete ezt lehetövé és szükségessé teszi. 

Dr. Pap Sándor: Amikor a lakásállomány kezelését öt évvel ezelőtt új alapokra helyezték, 
akkor rendkívül rossz állapotú, 2600-nál valamivel több lakásból álló állományt vettek át, ahol 
a bérleti előirányzatok 50-60% körüli teljesítést mutattak. Innen eljutottak oda, hogy a bérleti 
díjak 85-90% körüli teljesülést mutatnak. Vezérigazgató úr rendszeresen ír alá olyan 
részletfizetési megállapodásokat a lakbérelmaradásban lévő lakókkal, amelyeknek kifejezetten 
az a célja, hogy senkit ne kelljen utcára tenni, mert átmenetileg megcsúszott. Ha arról 
gondolkodnak, hogy a lakásgazdálkodásban merre haladjanak előre, akkor a már eddig 
megszokott rugalmas hozzáállás mellett tartsák meg a feltételek átlátható szigorúságát. 

Tóth Balázs: Szembesült ezekkel a tényekkel, mégis azt gondolja, hogy a Bizottság jól végzi 
a munkáját és átlátható módon, de következetesen lép fel, ezért egy ilyen pluszjogosítványt a 
adhatnak a Bizottságnak. 

Dr. Szabó Krisztián: Tóth Balázs képviselő úr módosító javaslatával kapcsolatban számtalan 
érv elhangzott, ezt nem is folytatja. Azt gondolja, ha a határozott idő lejártával nem követelik 
meg szigorúan a lakás átadását, akkor az egész bérbeadási rendszert kérdőjelezik meg. 
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Képviselő úr módosító javaslatát azért sem tudja támogatni, mert logikailag is értelmetlen, mert 
egy tiltást, amely időkorlátot tartalmaz, maximalizáL A javaslat a tartalmaszerint lényegében 
törli a (3) bekezdést a rendeletből, hiszen a Bizottság minden esetben mérlegelési joga körében 
dönti el, hogy ad bérbe lakást, vagy nem. Ha eldönti, hogy milyen korláttal nem ad bérbe, az 
gyakorlatilag maga a tartalmi döntés. Nem támogatja a javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az 513/3. módosító 
javaslatról. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l igen, 7 
ellenszavazattal, 8 tartózkodással nem fogadja el az 513/3. módosító javaslatot. [35912015. (X. 
22.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal-az 513/1. és 512/2. módosító javaslatok figyelembevételével- az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Kőbánya környezetének 
szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8 



4. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út- (42414/188) hrsz.-ú közterület-Kovakő utca-

42414/176 hrsz.-ú ingatlan- 42414/175 hrsz.-ú ingatlan- Korall utca- Zsombék utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

jóváhagyása, valamint keretövezet átsorolásról szóló 50/2003. (XI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

Előterjesztés: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest X. kerület, Maglódi út 
- (42414/188) hrsz.-ú közterület-Kovakő utca-42414/176 hrsz.-ú ingatlan -42414/175 hrsz.
ú ingatlan - Korall utca - Zsombék utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének jóváhagyása, valamint keretövezet átsorolásról szóló 50/2003. (XI. 
20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 

fizetőparkolási övezetek kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az előterjesztés a Képviselő-testület korábbi döntésének pontosításáról szól, még nem 
arról, hogy bevezetik a fizetőparkolási övezeteket Kőbánya ezen területein. Készülnek arra, 
hogy esetleg máshol is megvizsgálják ezt a kérdést, hiszen a dugódíj esetleges bevezetése 
komoly hatássallehet arra, hogy hol húzzák meg a kőbányai fizetőparkolás vonalait. 

Somlyódy Csaba: Véleménye szerint elsőrendű céljuk, hogy nem az árbevétel a fontos, hanem 
a közlekedés szabályozása. Úgy gondolja, legalább ilyen fontos, hogy ahol meg tudják tenni, 
ott parkolókat alakítsanak ki. 

Elnök: Egyetért abban, hogy ezek a beavatkozások nem a sarc bevezetését szolgálják, hanem 
a forgalomszabályozást További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
döntési javaslatról. 
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360/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 
fizetőparkolási övezetek kijelöléséről 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Budapest Főváros Közgyűlésénél a fizetőparkolási övezetek kijelölését a 

a) Körösi Csoma Sándor út - Kolozsvári utca - Bánya utca - Liget utca - Halom utca -
Szent László tér - Állomás utca - Korponai utca - Liget tér - Körösi Csoma Sándor út 
- Halom utca - Ászok utca - Bánya utca - Körösi Csoma Sándor út által határolt 
területen, 

b) Kőbányai út- Monori utca- Jegenye utca- Bihariút-Horog utca- Fokos utca
Szállás utca- Szállás köz - Szállás utca- Kőbányai út által határolt területen, valamint 

c) Maglódi út- Szentimrey utca- Sörgyár utca- Lavotta utca által határolt területen. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését 
küldje meg a főpolgármester részére a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelenjárművek 
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítása céljából. 
3. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási 
területén további fizetőparkolási övezetek kijelöléséről 153/2015. (IV. 16.) KÖKT 
határozatát visszavonja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2015. évi 

Féléves Működési Jelentéséről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Pap Sándor: Megszakhatták az előző évi zárszámadásokban, amikor az előző évi 
költségvetés teljesülését látják, hogy a beruházási típusú kiadásaik a korábbi 15-20-25%-ról60-
70-80%-os pénzügyi teljesülésbe mentek át. A tervezett beruházásaik teljesülnek. Kőbánya 
eljutott ahhoz a fontos pillanathoz, amikor idén több nagyon nagy éven túlnyúló projektet is el 
tudtak indítani és a kivitelezés mind a négynél meg fog kezdődni, azonban a december 31-ei 
zárásig legfeljebb előlegszámlák és részszámlák lesznek kifizetve. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását 
határozathozatal nélkül lezárja. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2015. évi Féléves Működési Jelentéséről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletébe 
foglalt szerződéstervezet l. pontjában a "legkésőbb a" szövegrész helyébe a "legkésőbb 2016. 
február 25-éig benyújtott," szöveg lép. 
Indokolás: jogszabályi rendelkezés alapján szükséges a módosítás. 

(506/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja az 506/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatról az 
506/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

361/2015. (X. 22.) határozata 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2015. április 23. napján megkötött 
2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Pongrác u. 17. Feltámadt Krisztus Templom tetőszigetelésére, a 
közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére, valamint a MÁV telep átvétele és üzemeltetése 
során felmerülő költségek fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. 
soráról (MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka) összesen bruttó 60 600 eFt 
összeget biztosít. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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l. melléklet a 361/2015. (X 22.) KÖKT határozathoz 

2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÓDÉS 3. MÓDOSÍTÁSA 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, székhelye: ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, képviseli: Kovács Róbert polgármester (a 
továbbiakban: Önkormányzat) és 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: ll 07 
Budapest, Ceglédi út 30., cégjegyzékszáma: 01-10-042140 adószáma: 10816772-2-42, 
képviseli: Szabó László, vezérigazgató (a továbbiakban: Közszolgáltató) 

a 2015. április 23. napján kötött, 2015. július 21. és 2015. szeptember 14. napján módosított 
2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Éves Szerződés) alábbi pontjait 
közös megegyezéssel a következők szerint módosítják. 

l. Az Éves Szerződés l. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

"Az Éves Szerződés hatálya 2016. május 31-éig tart azzal, hogy 2016. január l. és 2016. 
március 10-e között kizárólag a legkésőbb 2016. február 25-éig benyújtott, 2015. december 31-
i teljesítésű számlák fizethetök ki." 

2. Az Éves Szerződés 2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
"2.1. A 2015. január hó l. napja és 2015. december hó 31. napja közötti időszakra az 
Előirányzott Kompenzáció összege nettó 3 706 276 612 Ft + 903 720 662 Ft ÁFA, 
mindösszesen 4 609 997 274 Ft." 

3. Az Éves Szerződés 2. pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(b) a Költségtérítés 
nettó 3 039 642 100Ft+ 723 729 344 Ft ÁFA, mindösszesen 3 763 371 444 Ft." 

4. Az Éves Szerződés 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. 

Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

Budapest, 2015. október 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester 

Pénzügyi ellenjegyezés: 

Rappi Gabriella főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kőbányai Vagyonkezelő 

Zártkörűerr Működő Részvénytársaság 
Szabó László vezérigazgató 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 
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(A határozat 2. melléklet mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződés 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Pap Sándor: Kardinális változás az előző közszolgáltatási szerződéshez képest, hogy a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kompenzációja kikerül az áfa-köteles körből, és az a pénz, amit 
évről-évrekompenzációként a működése ellentételezésére fizettek, annak az áfáját a következő 
öv évben már nem kell megfizetni. Ez évente 70-90 millió forint között ingadozott, ennyivel is 
többet fognak tudni költeni arra, hogy Kőbánya még szebb legyen. Az ezzel kapcsolatos munkát 
megköszöni mind a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., mind a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak, nagyon nagy munka volt. 

Előterjesztő írásbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés l. mellékletében foglalt 
határozattervezet l. mellékletében foglalt szerződéstervezet 2. melléklete helyébe az l. 
melléklet lép. 

l. melléklet az 50111. módosító javaslathoz 
2. me/lék/et a Közszolgáltatási Keretszerződéshez 
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Indokolás: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek betartása érdekében a havi bevételekről szóló tájékoztatót indokolt a nyitó 
adatokkal, valamint az általános forgalmi adó mértékének megfelelő kulcsokkal kiegészíteni. 

(50111. módosító javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról az 
50 lll. módosító javaslat figyelembevételével. 

362/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződésről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő Közszolgáltatási 
Keretszerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

(A határozat l. mellékletét képező keretszerződés szövege, valamint annak l. melléklete 
mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

2. melléklet a Közszolgáltatási Keretszerződéshez 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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---------

9. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntések és az 

alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a döntési 
javaslatokróL 

363/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntésekről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ gazdasági szervezetét 2015. december 31-ével 
megszünteti, a gazdasági szervezet feladatait 2016. január l-jétől a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatallátja el munkamegosztási megállapodás alapján. 
2. A Képviselő-testület 2016. január l-jétől a Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett 
létszámát négy fővel megemeli, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett 
létszámát öt fővel csökkenti. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

364/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
(ll 08 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) alapító okiratát, és a 2. melléklet szerinti tartalommal 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
2. Ez a határozat 2016. január l-jén lép hatályba. 

l. melléklet a 364/2015. (X 22.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. május 29. napján kiadott 
K/7860/6/2015/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 

l. Az Alapító Okirat l. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 
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1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1.2.1. székhelye: ll 08 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

Család- és Gyermekjóléti 
ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 

Központ 

Gyermekek Átmeneti 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
Otthona, 

Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 

LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román u. 4. 

Borostyán Idősek Klubja ll 06 Budapest, Keresztúri u. 6/a 

Együtt-egymásért Idősek 
ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 17 /a 

Klubja 

Étkezés, házi 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. "A" 
segítségnyújtás szekció fsz. 006. 

Orvosi rendelő ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 19. 

Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Gergely u. 26. 

Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 

Orvosi rendelő ll O l Budapest, Hungária krt. 1-3. 

Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegy stny. 13-15. 

Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 

Orvosi rendelő ll07 Budapest, Üllői út 136. 

Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. 

Védőnői Szolgálat ll 05 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 43-51. 

Gyermekfogászati 
1101 Budapest, Kőbányai út 47. 

rendelő 

Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

Foglalkozás- 1101 Budapest, Pongrác út 19. 
egészségügyi rendelő, 

Központi ügyelet, 

Orvosi rendelő 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

" 
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"3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3 .l. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29." 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.l.A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 86.§ (l) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja által 
meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 94.§ (3) bekezdés b) és d) pontja által meghatározott szolgáltatások 
biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (l) bekezdése 
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatme nevezése 

l 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti ellátás, illetve általános 
járóbeteg-ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati funkciószárn kormányzati funkció megnevezése 

l 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 072313 Fogorvosi szakellátás 

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

ll 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

12 104042 G_yermekjóléti szolgáltatások 

13 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

14 107051 Szociális étkeztetés 

15 107052 Házi segítségnyújtás 

16 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

17 107054 Családsegítés 
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109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe" 

4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozó jogszabály jogviszony 

l 
közalkalmazotti 

a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény Jogviszony 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
megbízásos 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény " jogviszony 

5. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január l. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. május 29. napján kelt, a K/7860/6/2015/IV. okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom." 

Jelen módosító okiratot 2016. január l. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2015. október" " 

Okirat száma: 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 36412015. (X 22.) KÖKT határozathoz 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

l. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1.2.1. székhelye: ll 08 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

Család- és Gyermekjóléti Központ ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 

LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román u. 4. 

Borostyán Idősek Klubja ll 06 Budapest, Keresztúri u. 6/a 

Együtt-egymásért Idősek Klubja ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 17 /a 

Étkezés, házi segítségnyújtás 
ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 
40. "A" szekció fsz. 006. 

Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. 

Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Gergely u. 26. 

Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 

Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 

Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegy stny. 13-15. 

Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 

Orvosi rendelő ll 07 Budapest, Üllői út 136. 

Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. 

Védőnői Szolgálat ll 05 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 
43-51. 

Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 
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19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 
--------------------~~~=-~~~~--~~~---------! 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, ll O l Budapest, Pongrác út 19. 
20 Központi ügyelet, 

Orvosi rendelő 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január l. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, rnegszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 

1 Bárka Kőbányai Szociális és ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 
Gyermekjóléti Központ 

-----L-------+----------------------------------------

2 Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat 

ll 02 Budapest, Körösi Csorna Sándor út 40. "A" 
szekció fsz. 006. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3 .l. A költségvetési szerv irányító szervének 

3 .l. l. megnevezése: Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Aszociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 86.§ (l) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja 
által meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyárnügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXL törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontja által meghatározott 
szolgáltatások biztosítása, valarnint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. 
§ (l) bekezdése alapj án az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének állarnháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 
--~---------+~==~~~~~~~--------------------~ 

l 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti ellátás, illetve 
általános járóbeteg-ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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--~--------------------------------------------

kormányzati funkciószárn kormányzati funkció megnevezése 

l 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 072313 F o_gorvosi szakellátás 

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7 074032 Ifjúsá_g_-egészségügyi gondozás 

8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, kéQzés 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 102030 Idősek, deruens betegek nappali ellátása 

ll 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

12 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

13 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

14 107051 Szociális étkeztetés 

15 107052 Házi segítségnyújtás 

16 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

17 107054 Családsegítés 

18 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya· 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

l közalkalmazottijogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január l. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. május 29. napján kelt, a K/7860/6/2015/IV. okiratszámú alapító okiratot 
v1sszavonom. 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2015. október ... napján kelt, 2016. január l. napjától 
alkalmazandó ... okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
Budapest, 

P.H. 
Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

365/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 
2. Ez a határozat 2015. november l-jén lép hatályba. 

l. melléklet a 365/2015. (X 22.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. augusztus 28. napján kiadott 
K/478511112014/XXIII. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló .. ./2015. (X. 22.) KÖKT 
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

l. Az Alapító Okirat l. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

22 



l 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 

ll 
12 

" 

------------------------------------

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 
A képviselői munka végzésére 1102 Budapest, AHomás utca 5. földszint 
biztosított helyiség 
A képviselői munka végzésére ll 02 Budapest, AHomás utca 9. földszint 
biztosított helyiség 
Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1101 Budapest, AHomás u. 2. (Korponai 

utca 18.) 
A képviselői munka végzésére 1102 Budapest, AHomás u. 15. 
biztosított helyiség 
Ügyfélközpont 1102 Budapest, AHomás u. 26. 
Kőbányai Közterület-felügyelet ll 05 Budapest, Bebek utca l. 
A képviselői munka végzésére 1103 Budapest, Gyömrői út 49. 
biztosított helyiség 
A képviselői munka végzésére ll 02 Budapest, Halom utca 3 7 /b 
biztosított helyiség 
Hatósági Allatorvasi Rendelő ll 02 Budapest, Hölgy utca 21. 
A képviselői munka végzésére 1106 Budapest, Kada utca 120. 
biztosított helyiség 
Ügyfélszolgálat ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. 
A képviselői munka végzésére 1108 Budapest, Ujhegyi stny. 14/a 
biztosított helyiség 

2. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

l 

2 

"2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
megnevezése székhelye 
Budapest Székesfőváros X. kerületi ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Elöljáróság 
Budapest Főváros X. kerületi Tanács ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
V égrehajtó Bizottsága 

" 
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3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3 .l. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

3 .1.2. székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29." 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

l 

l 

2 
3 

4 

5 

6 

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (l) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
valamint a nemzetiségek jogairól szóló 20 ll. évi C LXXIX. törvényben meghatározott 
feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügydöntésre történő 
előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal 
kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 
8411). 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése· 
kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalokjogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület 
közigazgatási területe" 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Ajegyzőt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere határozatlan időre nevezi ki nyilvános 
pályázati eljárás útján. 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
Ügyintéző, ügykezelő a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 ll. évi 
köztisztviselő CXCIX. törvény 

l 

2 
Fizikai munkakörben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény 
dolgozó ______________ _J ______________________________________ ~ 

" 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. november l. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. november 28. napján kelt, K/4785/11/2014/XXIII. okiratszámú 
alapító okiratát visszavonom." 

7. Az Alapító Okirat 7-15. pontja és Záradéka elhagyásra kerül. 

Budapest, 2015. október" " 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 36512015. (X 22.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

l. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

l 

1.2.1. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése 
A képviselői munka végzésére 
biztosított helyiség 

telephely címe 
1102 Budapest, AHomás utca 5. földszint 
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l 

2 

A képviselői munka végzésére 1102 Budapest, AHomás utca 9. földszint 
biztosított helyiség 
Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1101 Budapest, AHomás u. 2. (Korponai 

utca 18.) 
A képviselői munka végzésére 1102 Budapest, AHomás u. 15. 
biztosított helyiség 
Ügyfélközpont ll 02 Budapest, AHomás u. 26. 
Kőbányai Közterület-felügyelet ll 05 Budapest, Bebek utca l. 
A képviselői munka végzésére ll 03 Budapest, Gyömrői út 49. 
biztosított helyiség 
A képviselői munka végzésére ll 02 Budapest, Halom utca 3 7 /b 
biztosított helyiség 
Hatósági Allatorvasi Rendelő ll 02 Budapest, Hölgy utca 21. 
A képviselői munka végzésére 1106 Budapest, Kada utca 120. 
biztosított helyiség 
Ügyfélszolgálat ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. 
A képviselői munka végzésére 1108apest, Ujhegyi stny. 14/a 
biztosított helyiség 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
megnevezése székhelye 
Budapest Székesfőváros X. kerületi ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Elöljáróság 
Budapest Főváros X. kerületi Tanács 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
V égrehajtó Bizottsága 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (l) bekezdésében meghatározott, az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ellátja az önkormányzat rnűködésével, 
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügydöntésre történő 
előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal 
kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat 
(TEÁOR 8411). 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
011210 Az állarnháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, várn és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, rnűködési területe: Budapest X. kerület 
közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének rnegbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere határozatlan időre nevezi ki 
nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
Ügyintéző, ügykezelő a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 ll. évi 
köztisztviselő CXCIX. törvény 
Fizikai rnunkakörben a rnunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
dolgozó 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. novernber 28. napján kelt, 
KJ4785/ll/2014/XXIII. okiratszárnú alapító okiratát visszavonorn. 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2015. október ......... napján kelt, 2015. 
november l. napjától alkalmazandó .............................. okiratszámú módosító okirattal 
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Budapest, 2015. október" " 

P. H. 

Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tornatermének a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő térítésmentes 
használatba adása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

366/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tornatermének a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő térítésmentes 
használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező, a Kocsis Sándor Sportközpont 
üzemeltetésében álló 

a) 41447 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő, valamint a 
b) 41090/3 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt lévő, 

tornatermet az öltözőkkel együtt ingyenes használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ X. Tankerület részére a 2015/2016. tanévre testnevelés órák tartása céljából. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződések l. és 2. 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat l. és 2. mellékletét képező használati szerződések szövege mindenben megegyező 
az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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12. napirendi pont: 
A Kőbányai Szent László Általános iskola épületében található 12. számú tanterem 

Muzsikál Kőbánya Egyesület részére történő térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

367/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szent László Általános Iskola épületében található 12. számú tanterem 
Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére történő térítésmentes használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Muzsikáló 
Kőbánya Egyesület (székhelye: 1106 Budapest, Pogány u. 7/b, bírósági bejegyzés száma: 
ll.Pk.60.371/2011, adószáma: 18222896-1-42, bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700543-
66809913-51100005) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, 39051/2 helyrajzi számú, Budapest X. kerület, Szent László tér 
l. szám alatti ingatlanon található 12. számú tanterem megnevezésűhelyiséget 2015. november 
3. napjától2015. december 31. napjáig keddenként 18.00 és 20.00 óra közötti időtartamban a 
Tutta Forza Zenekar Smalto csoportja próbája céljára térítésmentesen használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 

13. napirendi pont: 
A Kőbányai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Juliannaszóbeli 
javaslatára), hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő koncepció 5.1 pontja egészüljön ki 
egy új abb feladattal az alábbiak szerint: 

" 
(Feladat meghatározása Határidő Felelős Forrás) 

Gyógyászatisegédeszköz-támogatás 2015. Humánszolgáltatási 
költségvetés 

jogosultsági feltételeinek bövítése december Főosztály 
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" Indokolás: a támogatás kiterjesztése indokolt a családoknál az egyszeri rendkívüli nagyobb 
kiadást jelentő gyógyászati segédeszköz beszerzésére. 

(498/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 498/1. módosító javaslatot. 

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Juliannaszóbeli 
javaslatára), hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő koncepció 5.1 pontja egészüljön ki 
egy újabb feladattal az alábbiak szerint: 

" 
(Feladat meghatározása Határidő Felelős Forrás) 

A házi segítségnyújtás keretében a 
2015. 

jelzőrendszer visszaállításának 
december 

Bárka költségvetés 
vizsgálata 

" Indokolás: az otthonukban ellátandó idős emberek életminőségének, biztonságérzetének 
javítása. 

(498/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 498/2. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
498/l. és a 498/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

368/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciót az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

l. melléklet a 368/2015. (X 22.) KÖKT határozathoz 

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

Szociális szolgáltatástervezési 
koncepció 

2015. október 
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TARTALOMJEGYZÉK 

Bevezetés l. oldal 

l. A kerület bemutatása, demográfiai jellemzői 2. oldal 

2. A szociális rendszer bemutatása 7. oldal 

2.1 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 7. oldal 

2.2 Az önkormányzat által önként vállalt szociális támogatások l O. oldal 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások ll. oldal 

3 .l Szociális alapszolgáltatások 13. oldal 

3 .l. l. Szociális étkeztetés 13. oldal 

3.1.2. Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) 16. oldal 

3 .1.3. Demens személyek nappali ellátása 19. oldal 

3.1.4. Házi segítségnyújtás 20. oldal 

3.1.5. Családsegítés 21. oldal 

3.2. Szakosított szociális ellátások 29. oldal 

3 .2.1. Idősek Otthona /végleges elhelyezés/ 29. oldal 

3.2.2. Időskorúak Gondozóháza l Átmeneti elhelyezés/ 31. oldal 

3.2.3. Hajléktalanok átmeneti ellátása 34. oldal 

4. Ellátási szerződés keretében biztosított szociális ellátások 35. oldal 

4.1. Családok átmeneti otthona 35. oldal 

4.2 Hajléktalanok nappali ellátása és utcai szociális munka 35. oldal 

4.3 Szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása, valamint közösségi ellátás 36. oldal 

4.4.Pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátása 36. oldal 

5. Az ellátások fejlesztésének tehetőségei 37. oldal 

5. l A megvalósítandó feladatok ütemezése 39. oldal 

"Semmi sem számít, csak az érzés, hogy számítunk. Ez az érzés maga az élet." 
(Perm J illette) 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 92. § (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat feladata a 
szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítése. 

Az Szt. meghatározza azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a koncepciónak különösen 
tartalmaznia kell. Ezek a következők: 
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• a lakosságszám alakulása, 

• a korösszetétel, 

• a szolgáltatások iránti igények, 

• az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, 

• ütemterv a szolgáltatások biztosításáról, 

• a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges 
együttműködés keretei, 

• az egyes ellátatti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóarr a speciális ellátási formák, 
szolgáltatások biztosításának szükségessége, 

• amegye területén működő szolgáltatási rendszer struktúrája, legfontosabb jellemzői, 

• a szolgáltatások iránti igények alakulása, 

• a várakozók száma, korösszetétele, legfontosabb szociális jellemzői, 

• a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer 
korszerűsítésének irányai. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2004-ben fogadta el 
a hatályos Szolgáltatásszervezési Koncepciót, melyet 2007-ben felülvizsgált 
Mind az azóta eltelt időszak alatt a kerület lakosságszámában és a szolgáltatások nyújtásának 
módjában bekövetkezettjelentős mértékű változások, mind a jogszabályi megfelelés indokolttá 
teszik a koncepció újraalkotását 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
mindig kiemeit figyelmet fordított és fordít a kerületben élő lakosok jólétének biztosítására 
többek között az intézményeinek működtetésével, illetve a szociálpolitikai juttatások 
jogszabályokban meghatározott formáinak és mértékeinek bővebb, szélesebb körű 
biztosításával. 

A szolgáltatástervezési koncepció célja a szociális ellátások szervezésének, tervezésének 
kerületi szintű összehangolása, annak érdekében, hogy a kerület lakosai számára elérhetővé 
váljanak aszociális biztonságotjelentő ellátási formák, továbbá, hogy aszociális szolgáltatások 
színvonala feleljen meg a szakmai kritériumoknak, és eredményesen, hatékonyarr biztosítsa a 
szolgáltatásokat az igénybevevők számára. 

l. A kerület bemutatása, demográfiai jellemzői 

Budapest X. kerülete a Duna pesti oldalán található, területe 32,54 km2• Itt található a főváros 
mértani középpontja. A kerületet két főközlekedési út fővárosi kivezető szakasza fogja közre: 
északon a 30-as, délen a 4-es út. Tömegközlekedése a kettes és hármas metróvonalak 
megépülése óta kivételezett helyzetben van. A zöldterületek nagysága is egyedülálló, hisz 
számos park található itt, közöttük a Népliget, mely a főváros egyik legnagyobb összefüggő 
zöldfelülete. 

Kőbánya neve a középkorra visszanyúló kőfejtésre utal. Ezt a területet már a XIII. században 
Kőérként említik, ennek emlékét őrzi a mai napig a Kőér utca. A Kőbánya nevet a XVII. 
században kezdték használni. A X. kerület mai területének kialakulása mintegy évszázados 
folyamat volt. 1873-ban lépett hatály ba a Pest-Buda-Óbuda egyesítéséről szóló 1872. évi 
XXVI. törvény, így ekkor vált önállóvá Kőbánya, mint a főváros X. kerülete. 
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Kőbánya geológiai adottságai révén kelt életre a kőbányászat, a téglagyártás, a szőlőművelés, 
majd a sörgyártás. Ezen területek segítették, hogy a XX. század fordulójára Kőbánya ipari 
jellegű településsé fejlődött. 

A kerület címere is utal a bányászatra, szőlőművelésre, sörgyártásra. A főváros egyesítését 
követően az elfogadott városrendezési terv a kerületet ipari körzetnek jelölte ki. Ennek okán 
folyamatosan zsugorodott a művelhető területek mérete, és nőtt a gyárak száma. A XX. 
században a szőlőművelésre már csak a Csősztorony, és néhány utcanév - Szőlővirág, 
Szőlőhegy, Venyige, Vörösdinka- emlékeztet. 

A XIX-XX. század fordulóján még nem mutatott városias képet a kerület. 1880-ban 
mindösszesen 436 ház állt itt, és 1890-ben is csak 1348. Jelentős fejlődést mutatott azonban 
már ekkor is az ipar. A növekvő iparosodás igen sok falusit vonzott, de a lakásproblémákat nem 
tudta orvosolni. A lakáshiány ösztönözte a vállalatokat, hogy munkásaik számára lakásokat 
kezdjenek építeni. Az első, fabarakkokból álló telepet 1886-ban építették fel a Fővárosi Tanács 
rendelkezése értelmében a J ászberényi úton. 

Az első világháborút követő trianoni döntés értelmében az elcsatolt területekről menekült 
emberek befogadása nagy feladat elé állította Kőbányát. Vagonokban, majd az 1914-ben 
szükségkórházként létesült, és 1920-ban átalakított barakképületben helyezték el a lakosokat. 
Az Auguszta főhercegnőről elnevezett telepet 1968-ra sikerült teljesen felszámolni. A 
lakásínség csökkentésére az 1920-as, 1930-as években több lakótelep épült, többek között a 
Ceglédi úton, a Pongrácz úton, majd a Jászberényi úton, Bihari úton. A Jászberényi úti un. 
V árasszéli telep a mai napig is meghatározó része a kerületnek 
Az egészségügyi ellátás ezekben az években jelentősen javult, hisz 1931-ben saját kórházat 
kapott a kerület. Ez a kórház a mai napig működik, Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
néven. 

A második világháború hadikonjuktúrája újabb munkalehetőségeket biztosított az itt élők 
számára. A katonai parancsnokság alá vett gyárakban nőtt a foglalkoztatottak száma. 1945 
januárjában a koalíciós pártok képviselőiből megalakult a nemzeti bizottság, melynek fő 
feladata az élet újraindítása volt. Kiemelkedő érdemeként kell megemlíteni, hogy Kőbányán 
minden más kerületnél korábban kapták meg az itt élők a himlő- és diftéria elleni védőoltást, 
megnyitották az iskolákat, megszervezték a közellátást, és újraindították a gyárakat Elsőként 
indult el a postai szolgáltatás, és az első adók is itt folytak be a fővárosban. 1945 februárjában 
már 31 gyárban 17 ezer munkás dolgozott. 
Az 1950-60-as években az ipar szerkezete átalakult a kerületben: csökkent a vasipar, nőtt a 
villamossági, híradástechnikai, vegyipari és élelmiszeripari gyárak jelenléte. Az 1970-es 
években Kőbánya ipara foglalkoztatta a legtöbb embert a fővárosban. Megkezdődött a 
nyomortelepek felszámolása, és az új lakótelepek építése. Az 1970-es években a városközpont 
nagyszabású átalakítása révén a kerület két fő utcája, tengelye elveszítette jelentőségét, és az 
addig megszakott városképtől idegen, magasházas rendszer vette át az uralmat. 

A kerület ipari tevékenysége a rendszerváltást követően folyamatosan csökkent. Gyárak 
alakultak át, szűntek meg, így a "Kőbánya az ipari kerület" megszakott jelző is elvesztette 
jelentőségét. A folyamatos fejlesztéseknek - város rehabilitáció, oktatás, kulturális élet 
fejlesztése, szociális gondoskodás- köszönhetően a ma már rosszízű ipari jelző felváltotta a 
kerület életét tartalommal megtöltő "Kőbánya az élő város" mottó. 

A népesség alakulása 
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Kőbánya lakosainak, helyzetének vizsgálatához elengedhetetlen a népesség alakulásának 
ismerete. Az l. táblázat és az alatta látható grafikon az elmúlt évek lakosságszámának az 
alakulását mutatja, mely 2011-ig növekvő és 2011-13 között csökkenő tendenciát mutat. 

l. táblázat Lakónépesség száma 

Évszám F6 
200 7 784 84 
200 8 792 70 
200 9 803 57 
2010 80 845 
2011 814 75 
2012 79160 
2013 78 986 
2014 

lakónépesség 

82000 .....-~~-·------·"·---------~ 

81 OOO+----------:: 

80000 +--~-~ 

79000+----

78000 

77000 

76000 
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A 2. és a 2a táblázat és az alatta látható grafikon mutatja a lakosság korösszetételének 
alakulását. 

2. táblázat- Állandó népesség 2012-ben 

fő 

993 
203 88 
2 884 
8 266 

2a táblázat- Állandó népesség 2013-ban 

férfiak 
összesen 36 794 
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0-14 éves 4 944 4 668 
15-17 éves 905 936 
18-59 éves 20416 22325 
60-64 éves 213 7 2 970 
65 év feletti 8 482 4 829 

Állandó népesség - n6k Állandó népesség - férfiak 

A 3. számú táblázatból és a grafikonból láthatjuk, hogy Kőbányán a 65 év feletti lakosság a 
magasabb létszámú, így elöregedő kerületről beszélünk. Ha a 2012-es, 2013-as és 2014-es 
adatokat összevetjük, láthatjuk, hogy a 65 év felettiek aránya növekedést mutat, a 0-14 év 
közöttiek száma stagnál ugyanebben az időszakban. 

3. táblázat 

200 8 
200 9 
2010 
2011 

2012 

2013 
2014 

65 év feletti állandó latosok 0-14 éves korú állandó 
száma lakosok száma 
443 3 9 648 
12527 9 648 
12734 9 629 
12906 9 666 
12906 9 666 
13047 9 674 
13311 9612 

Öregedési index (%) 

160,0% ,---------
140,0% -t-------------
120,0% +------
100,0% -t------
80,0% +------
60,0%+---
40,0%+----
20,0% 

0,0% 

---------

2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Az öregedési index azt jelenti, hogy l 00 fő 14 év alatti lakosra mennyi 65 éven felüli fő jut. 
Amennyiben l 00 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a 
népességszervezet. Ha az index l 00 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a 
település elöregedő. A kétféle helyzet legegyszerűbben esélyegyenlőség szempontjából úgy 
értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az öregedő esetén 
az idősek fokozottabb ellátására van szükség. 
A 2013-as, 2014-es évek statisztikai adatai azt mutatják, hogy tovább öregedett a kerület, ezért 
továbbra is kiemeit helyen kell foglalkozni az idősekkeL 
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A demográfiai öregedés várható fejleményeit jelzi, hogy az elkövetkezendő években nagyobb 
létszámú népesség (a jelenlegi 50-59 éves nők) válik nyugdíjassá. Ez a kerület esetében több 
ezer főnekaszociális szolgáltatásokban való megjelenését eredményezheti. 
Az idősödésből származó legnagyobb problémák egyikét az egyszemélyes idős háztartások 
nagy száma jelenti. A családszerkezet megváltozása a segítő kapcsolatok folyamatos 
gyengülése miatt az idősek elszigetelődéséhez, társadalmi szegregációjához, szociális 
kapcsolataik beszűküléséhez vezethet. 

A 4. táblázatban és grafikonon a belföldi vándorlások változásait követhetjük. Látható, hogy a 
2010-2012 közötti stagnáló időszakot követően növekedett az idevándorlók száma. Fontos, 
hogy a 4. oszlop pozitív egyenlegét látva megállapíthatjuk, hogy az ideköltözés a jellemző. 

4. táblázat 

200 8 
200 9 
2010 
2011 
2012 
2013 

állandó jellegű odavándorlás elvándorlás 
1498 1460 
1231 1047 
1065 1044 
1056 901 
1067 1033 
1150 919 

250~-----------------------------------------

200+----------------"~"-m-~·"-

150+---

100+---

50+---

0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Az 5. táblázatból, grafikonból láthatjuk, hogy hogyan változott a 2008-2013-as időszakban 
kerületünkben az élve születések és halálozások száma. Az élve születések száma nem haladja 
meg a halálozások számát, a kerület lakosságának minimális növekedését az odavándorlás
elvándorlás pozitív egyenlege adja. A tábla adatai az adott település vonzerejét mutatják. 

5. táblázat 

élve születések száma halálozások száma 

200 8 853 988 
2009 799 1054 
2010 771 976 
2011 790 1040 
2012 795 1006 
2013 758 964 
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A demográfiai öregedés kihívást támaszt társadalmunk elé. Fontos, hogy a társadalmunk 
tagjainak az öregedéssel, az öregkorral kapcsolatos képe pozitív legyen, hogy az időskorúakban 
a társadalom teljes jogú tagjait lássák. Ez a cél kiemelten jelenik meg az Európai Unió és a 
hazai társadalompolitika idősügyi stratégiáiban. 

A kerület lakosságának korstruktúrája a demográfiai öregedés jeleit mutatja, amely előrevetíti 
az idősek ellátását segítő szociális szolgáltatások fejlesztésének szükségességét, egyben jelzi, 
hogy növeini kell a helyi szociális védelmi rendszer teherbíró képességét. 

2. A szociális rendszer bemutatása 

2.1 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

Az Szt. 2015. március l-jétől hatályba lépett változása jelentősen átalakította a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások rendszerét. 

A jogszabály változása folytán a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának 
megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került át. Az önkormányzati segély, a 
lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági közgyógyellátás 
2015. február 28-ával megszűnt. 

Az Szt. változása alapján a Képviselő-testület mérlegelési jogköre lett, hogy a települési 
támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű 
támogatást nyújt. Fentieket figyelembe véve alkotta meg a Képviselő-testület a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletét 

Az új önkormányzati rendeletben a gyakorlati tapasztalatok alapján korábban jól működő 
önkormányzati segély elemei beépültek a települési támogatások körébe, kibővítve a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és 
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék viseléséhez nyújtott ellátásokkaL 
A települési támogatásra való jogosultság feltételei a korábbi önkormányzati segélynél 
kedvezőbben kerülnek meghatározásra, mert az évek óta változatlan jövedelmi értékhatár 
miatt egyre többen kerültek ki az ellátottak körébőL 
Az elmúlt évben egy évre megállapított lakásfenntartási támogatások és a 2015. február 28-ig 
megállapított adósságkezelési szolgáltatások még kifizetésre kerülnek, ezek kifutása után az új 
önkormányzati rendelet szerinti támogatási formák állapíthatóak meg. A kifutó két támogatási 
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formát azok teljes megszűnéséig az állam még a korábbi szinten finanszírozza, a bevezetésre 
került települési támogatás forrását már az önkormányzatnak kell biztosítania. 

A finanszírozás rendszerének átalakulása me ll ett élesen el választásra kerültek az önkormányzat 
és a járási kormányhivatal segélyezéssei kapcsolatos feladatai. 

Az Önkormányzat által biztosított támogatások: 
• Települési támogatás 

• Települési támogatás térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez 

• Települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulásként 

• Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

• Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez 

• Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozák részére 

• Születési támogatás 

• Köztemetés 

• Ápolási támogatás 

• Gyógyászatisegédeszköz-támogatás 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

• Étkezési támogatás középiskolások részére 

Ajárási kormányhivataltól igényelhető támogatások: 
• Alanyi ápolási díj 

• Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás 

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

• Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

• Időskorúakjáradéka 

• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

Az elmúlt évben az Önkormányzat a költségvetésében 620 920 eFt-ot tervezett a 
szociálpolitikai juttatások finanszírozására, ebből 226 820 eFt-ot saját forrásaiból, a 
fennmaradó összeget a központi költségvetés biztosította. 
A 2015. évben az Önkormányzat saját forrásából- az előző évhez képest mintegy 50 millió Ft
tal több- 276 700 eFt-ot tervezett a szociálpolitikai támogatások finanszírozására. 

6. táblázat Aszociális ellátások 2014. évre tervezett előirán zatai és a felhasználás adatai 
A felhasználás 

Előirányzat Felhasználás százalékos 
ará:n a 

84 OOO OOO Ft 94 177 715 Ft 112,1% 

250 OOO OOO Ft 149 605 240 Ft 59,84% 

73 OOO OOO Ft 57 612 300 Ft 78,92% 

l 500 OOO Ft l 490 OOO Ft 99,33% 
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44 650 OOO Ft 30 064 700 Ft 67,33% 

13 900 OOO Ft 8 140 OOO Ft 58,56% 

28 550 OOO Ft 17 823 OOO Ft 62,42% 

8 OOO OOO Ft l 367 970 Ft 17,09% 

30 OOO OOO Ft 28 919 077 Ft 96,39% 

7 OOO OOO Ft 5 681 700 Ft 81,16% 

15 OOO OOO Ft 16 983 534 Ft 113,2% 

20 OOO OOO Ft ll 300 598 Ft 56,50% 

2014. évben az Önkormányzat 2353 kérelmező részére 5549 esetben nyújtott önkormányzati 
segélyt. Lakásfenntartási támogatást 1241 fő részére folyósított, adósságkezelési támogatásban 
170 fő részesült. 

A 2015. év január-február hónapjaiban 1117 fő kapott önkormányzati segélyt, 112 háztartás 
lakásfenntartási támogatást, és ll személy adósságkezelési támogatást. 
Az új szabályozás szerint március l-jétől szeptember 30-ig rendkívüli élethelyzet miatt 2717 
főnek, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra 700 fő részére, lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozák részére 55 esetben állapítottak meg települési támogatást. 

7. táblázat Az adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a 
m 'll ' · ega ap1tott tamogatas összege szermt 

0-49 999 50-99 999 100-149 999 150-199 200 OOO Ft 
Összesen 

Ft Ft ··Ft 999Ft felett 

201~~ 4 23 27 23 58 135 
:;ií;~'·l4. 44 81 50 30 74 279 '"IP • 

Adósságcsökkentési támogatásra 2013. évben 25 668 eFt-ot fordított az Önkormányzat, 2014. 
évben 28 919 eFt-ot. 

8. táblázat A szociális ellátásokat igénybe vevők számának és az ellátásra fordított 
összehasonlítása ellátási 

1240 fő 4 587 eFt 929 fő 3 975 eFt 

28 fő 3 202 eFt 23 fő l 567 eFt 

460 fő 4 846 eFt 560 fő 6 742 eFt 
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40 fő l 035 eFt 121 fő l 561 eFt 

1768 fő 13 670 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy annak ellenére, hogy a finanszírozási rendszer átalakulása 
miatt az önkormányzatok által biztosított ellátásokhoz központi költségvetési támogatás nem 
jár, mégis hasonló ellátotti körben és ugyanolyan mértékben biztosítja az Önkormányzat a 
szociálpolitikai juttatásokat. 

2.2 Az önkormányzat által önként vállalt szociális támogatások 

A kötelezően nyújtandó szociális ellátásokon túl- saját forrásból- az Önkormányzat további 
ellátásokat biztosít a kerület rászoruló lakosai számára. A pályázati úton nyújtott szociális 
támogatásokat a Humánszolgáltatási Bizottság bírálja el; ezek az ápolási támogatás, a 
gyógyászati segédeszköz támogatása, az idősek üdültetésének támogatása és a tanévkezdési 
támogatás. 

Az ápolási támogatás a korábban megszűnt méltányossági ápolási díjhoz hasonló funkciót 
hivatott betölteni azzal a különbséggel, hogy a támogatás célja az ápolt megemelkedett ápolási 
kiadásaival összefüggő költségek enyhítése. A jogosultsági értékhatár a korábbi méltányossági 
ápolási díjnál alkalmazott értékhatár szerint alakul, a támogatás havi mértéke azonban az ápolt 
családjánakjövedelmétől fúggően kerül megállapításra. 

A gyógyászati segédeszközök a gyógyító eljárás során és a rehabilitációban is fontos szerepet 
töltenek be, a gyógyulási folyamatban a beteg életminőségének javítását szolgálják. 
A szociális ellátások biztosítása során sokszor tapasztalható, hogy az alacsony jövedelemmel 
rendelkező családok nem tudják kiváltani az egészségi állapotukjavulása érdekében szükséges 
gyógyászati segédeszközt, mivel az eszközök ára a jövedelmükhöz képest túl magas, illetve az 
egészségbiztosító csekély mértékű támogatást biztosított a gyógyászati segédeszközök 
kiváltásához. A gyógyászati segédeszköz támogatás biztosításával egyre több család kap 
anyagi segítséget a gyógyuláshoz, rehabilitációhoz szükséges eszköz megszerzéséhez. 

52 fő 3 887 eFt 78 fő 5 133 eFt 73 fő 3 321 eFt 

31fő 3 144 eFt 29 fő 3 192 eFt 

Az évek óta biztosítja az üdülési lehetőséget a kerület nyugdíjasai részére az 
önkormányzat balatonalmádi üdülőjében és a balatonlellei nyári táborában. 
Az üdülés lebonyolítását a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: 
Bárka) munkatársai végezik 2014. évben az idősek üdültetésére az Önkormányzat 4 629e Ft
ot fordított. 
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A Képviselő-testület tanévkezdési támogatás biztosításával nyújt segítséget a kőbányai 
iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek 
mérsékléséhez. 
Az általánosiskolás-korú gyermekek mellett az idei évben a középiskolás-korú tanuló 
gyermekek is részesülhetnek az 5 OOO Ft értékű Erzsébet-utalványban. Az elmúlt évben a 4081 
fő általánosiskolás- korú gyermek részesült támogatásban, 2015. évben összesen 6 400 fő 
részére 32 OOO eFt értékben rendelt utalványt az Önkormányzat. 

Az Önkormányzat 2014-től új ellátási formaként születési támogatás elnevezéssel anyagi 
hozzájárulást biztosít a gyermekek születéséhez, ezáltal is ösztönözve a gyermekvállalást 
Születési támogatásra az a 2013. december 31. után született gyermek jogosult, aki Budapest 
Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és akinek a családi pótlékra 
jogosult szülője, törvényes képviselője a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, továbbá 
életvitelszemen itt tartózkodik, valamint akinek részére Start-számlát nyitottak. 
A születési támogatás összege l O OOO forint, amelyet az Önkormányzat a gyermek részére 
megnyitott Start-számlára utal át. 
Az elmúlt évben 46 gyermek születését támogatta ilyen formában az Önkormányzat, mely 
összesen 460 OOO Ft kiadást jelentett az Önkormányzat költségvetése számára. 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

A Bárka 2014. január l. napjával új, önállóan működő és gazdálkodó intézményként kezdte 
meg működését a ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. sz. alatt. Az intézmény feladatai közé 
tartozik a családsegítés, a gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthona, közösségi ház 
és hajléktalan személyek részére átmeneti otthon működtetése, továbbá a beolvadó 
Egészségügyi Szolgálat tevékenysége. 
Az integrált intézmény létrehozásának célja a takarékosabb gazdálkodás, a szociális, 
gyermekvédelmi, idősellátási és egészségügyi feladatoknak rendszerszemléletű ellátása volt. 

Az intézmény összevonásával racionalizálásra kerültek az idősek nappali ellátását biztosító 
klubok vezetése. Egy közös gondolkodás kialakításának reményében 2014 júniusától az önálló 
klubvezetők helyett egy szakmai vezető látja el az irányítási feladatokat. A tapasztalatok szerint 
a szemléletváltás kezd kialakulni, a négy klub élére kinevezett szakmai vezető segíti a klubok 
közötti koordinációt és a prograrnak kínálatának bővítését. 
Az idősek nappali ellátásán felül szociális alapszolgáltatások közül az intézmény biztosítja a 
szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a családsegítést. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Kft.) időseket 
érintő szociális alapszolgáltatásokat - szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása - és a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat biztosít. 
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Kőbányán az idősellátás részére nyújtott szolgáltatások integráltak, egymásra épülnek, az 
alapellátási és a szakosított ellátási formák között az átjárhatóság biztosított. 

3.1 Szociális alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az Önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból 
származó problémáik megoldásában. 

3.1.1. Szociális étkeztetés 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodnak a hét minden napján, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmenetijelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt. 

A szociális étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelőerr az étel kiszolgálásával egyidejű 
helyben fogyasztással és az ebéd házhozszállításával biztosítják. 

10. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft. által szociális étkeztetésben részesülők száma 
életkor és nemek szerinti elosztásban 
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4 4 3 

ll 7 ll 7 13 10 

ll 12 15 8 25 8 

7 l 9 4 7 5 

3 l 2 l l l 

36 30 41 23 49 27 

A 2014. év adatait alapul véve az étkezést igénybe vevők életkori megoszlása tekintetében 
jelentős a 70-74 évesek (28,9%-os) aránya, viszonylag magas a 65-69 évesek (18,4%-os) és a 
80-89 évesek (15,8%-os) aránya. 
Az átlagéletkor tekintetében az étkezést igénybevevők átlagéletkora 71,5 év, ezen belül a nőké 
71,7 év, a férfiaké 71,2 év. 

Az intézmény főzőkonyhája az étkezők szamara biztosítja az életkoruknak, egészseg1 
állapotuknak megfelelő minőségű, mennyiségű ételt, amely kellemes, higiénikus, családias 
környezetben kerül felszolgálásra. 
Az intézmény főzőkonyhája által készített ételek ízletesek, változatosak, háziasak. Az étel 
minősége, mennyisége megfelelő, az étkezést igénybe vevők nagyobb százaléka elégedett. Az 
étkezők észrevételeiket közvetlenül jelzik a szakácsoknak, javaslatokat tesznek az étrend 
összeállítására, étlaptervezeteket készítenek. 

Orvosi j avaslatra diétás étkezés igénybevételére, ezen belül cukorbetegek étrend je, epekímélő, 
gyomorkímélő, laktózmentes diéta igénybevételére van lehetőség. 

ll. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft- által biztosított étkezést igénybevevők jövedelmi 
viszonyai (2014. év) 
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Az étkezést igénybevevők közüla jövedelmi viszonyaik alapján l fő (1,3%) fizetett 180Ft-ot, 
8 fő (10,5%) 240-260 Ft közötti összegeket, 50 fő (65,8%) 280-340 Ft közötti összegeket és 17 
fő (22,4%) 360-420 Ft közötti összegeket az étkezésért 
Az átlagjövedelem az étkezök esetében l 09 213 Ft, ezen belül a nőké l 07 0 34 Ft, a férfiaké 
113 166Ft. 

Aszociális étkeztetést az idősek klubja tagjainak 65,8%-a veszi igénybe. Az étkezést igénylő 
nők 43,4%-a hajadonként, elváltként, özvegyként egyszemélyes háztartásban él, koruk és 
egészségi állapotuk már nem teszi lehetövé az önálló háztartás vezetését. 
Az étkeztetést igénylő férfiak családi állapotukat tekintve többségükben özvegyek, egyedül 
állók, nem nősültek meg vagy elváltak. 

12. tábla A Bárka által szociális étkeztetésben részesülők száma életkor és nemek szerinti 
elosztásban 
Idősek Klubjai 

15 27 22 
34 31 25 20 31 
34 14 20 13 16 21 
10 12 ll 10 8 10 
l o 2 l l l 

94 72 91 68 67 85 

A Bárkaszociális étkezői 2015 januárjától a Kőbányai Szivárvány Kft.-től kapják az étkezést, 
amivel meg vannak az étkezök elégedve, diétára is van lehetőség. 
Az étkezést kulturált körülmények között, helyben fogyasztássallehet igénybe venni. 

13. tábla Ebéd-házhozszállítás 

19 22 19 
32 29 24 26 25 
71 30 70 30 53 32 
88 26 94 25 89 17 
21 4 19 7 25 7 

231 101 234 109 212 98 

44 



Szolgáltatással kapcsolatos visszajelzés: 
Az intézményben tavaly kérdőíves lekérdezésen keresztül vizsgálták a szolgáltatást. Az 
eredmény szerint az étel minőségére sok panasz érkezett, a mennyiséget a legtöbben 
kielégítőnek találták. Az idei évtől a házhoz szállított ebédet is a Kőbányai Szivárvány Kft. 
biztosítja. 

Az utóbbi évben megnőtt a munkanélküli, szociálisan rászoruló ellátottak száma, így az 
ingyenesen étkezök száma növekedett, hiszen a munkanélküliek ellátásai a nyugdíj minimum 
alatt vannak. 
Az ellátást elősorban az igénybe vevők kezdeményezik, de jelzés érkezik 
- Családsegítő Szolgálattól, 
- Gyermekjóléti Központtól, 
- Önkormányzattól, 
- Munkaügyi Központtól, 
- V öröskereszttől, 
- kórházaktól, 
- háziorvosoktól és 
- szomszédoktól. 

Mindkét intézményben az a tapasztalat, hogy aszociális étkezést egyre több pszichés, mentális 
problémákkal küzdő beteg is igénybe veszi, illetve a növekvő igénybevételi létszám miatt az 
étkezök nagyobb egyéni odafigyelést, mentális gondozást igényelnek, hivatalos ügyintézést 
kémek, mindezen feladatok növelik a napi adminisztrációs terheket. 

Az ellátás finanszírozása az állami normatívából és az önkormányzati támogatásból, valamint 
az ellátottak térítési díjából áll. Az étkezés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssei kapcsolatosan felmerült költségnek egy 
ellátottra jutó napi összege. A térítési díj mértéke az ellátásban részesülő jövedelmének 
méctékétől az alábbiak szerint függ: 

14. tábla A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 22/2012 (V 21 ) ·· k f d l t l ll 'klete alapján . . . on ormanyza 1 ren ee . me e 

>' 
Jövedelem l Díj 

Kategóri~ 
A {Ftlhó) {Ft/nap) 

l. 1-31 350 o 
2. 31351-34200 50 
3. 34 201-37 050 80 
4. 37051-39 900 110 
5. 39 901-42 750 130 
6. 42 751-45 600 160 
7. 45 601-48 450 180 
8. 48451-51 300 210 
9. 51 301-54 150 220 
10. 54151-57 OOO 240 
ll. 57 001-59 850 250 
12. 59 851-71 250 260 
13. 71 251-85 500 280 
14. 85 501-99 750 300 
15. 99 751-114 OOO 320 
16. 114 001-128 250 340 
17. 128 251-142 500 360 
18. 142 501-156 750 380 
19. 156 751-171 OOO 400 
20. 171 001- 420 
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3.1.2. Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) 

A nappali ellátás keretében az elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. 

A nappali ellátás során biztosítják: 
a) az ellátást igénybe vevők részére a szociális, az egészségi, a mentális állapotuknak megfelelő 
napi életritmust biztosító szolgáltatásokat, 
b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat, helyet biztosítanak a közösségi 
szervezésű programoknak, csoportoknak, 
c) a szolgáltatás nyitott formában működik, ezzel is lehetövé téve, hogy az ellátotti kör és a 
lakosság által egyaránt elérhető legyen. 

Az Idősek Klubja által biztosított szolgáltatások: 
a) szabadidős programok szervezése, 
b) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való 
hozzájutás segítése, 
c) hivatalos ügyek intézésének segítése, 
d) munkavégzés lehetőségének szervezése, 
e) életviteire vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 

g) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. 
A Kőbányai Szivárvány Kft. által egy idősek klubja működik, 60 fő engedélyezett 
férőhelyszámmal az Örökifjak Idősek Klubja. 

15. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft. által nappali ellátásban részesülők száma életkor és 
nemek szerinti elosztásban 

12 6 15 8 14 7 
13 13 14 9 18 10 

9 o ll 2 8 3 

3 l 2 l l l 

40 25 43 23 42 24 

A nemek aránya tekintetében az Idősek Klub j ában a klubtagok között magasabb 63,6% (42 fő) 
a nők és alacsonyabb a férfiak 36,4%-os (24 fő) aránya. Az átlagéletkor tekintetében a 
klubtagok átlagéletkora 71,7 év, ezen belül a nőké 72,7 év, a férfiaké 70,1 év. 

16. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft. által biztosított idősek nappali ellátását igénybe 
vevők jövedelmi 14. 

o 
o o 
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A klub tagjaiközüla jövedelmi viszonyaik alapján l fő tartozik a 48 451-51 300 Ft közötti, 3 
fő a 54 151-71 250 Ft közötti, 47 fő a 71 251-128 250 Ft közötti és 9 fő a 128 251-171 OOO Ft 
közötti és 6 fő a 171 001 Ft és magasabb jövedelmi kategóriákba. 
A klub tagjainak az átlagjövedelme 115 522 Ft, ezen belül a nőké lll 807 Ft, a férfiaké 
122 023 Ft. 

A Bárka intézményben négy helyen működik Idősek Klubja: 
Pongrác Idősek Klubja- Budapest X. Salgótarjáni út 47. 
Őszirózsa Idősek Klubja- Budapest X. Román 4. 
Borostyán Idősek Klubja- Budapest X. Keresztúri út 6/a 
Együtt-egymásért Idősek Klubja- Budapest X. Hárslevelű u. 17 /a 
Az engedélyezett férőhelyszám: 200 fő. 

17. tábla A Bárka által nappali ellátásban részesülők száma életkor és nemek szerinti 
elosztásban 

25 48 26 49 24 
58 19 58 20 51 20 
22 ll 18 9 8 8 
3 o 2 2 2 l 

149 63 142 67 138 62 

A klubokban a nemek aránya tekintetében a nők kétszer annyian veszik igénybe a szolgáltatást. 
Az átlag életkor a férfiaknál 70 év, a nők esetében 71 év. 
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Szolgáltatással kapcsolatos visszajelzés: 
Az intézmény az elmúlt évben kérdőíves lekérdezéserr keresztül megvizsgálta a szolgáltatást. 
Az idősek a klub szolgáltatásaival meg voltak elégedve, csak azt kérték többen, hogy több 
buszos kirándulást szeretnének. 
A Bárka által nyújtott idősek nappali ellátása szolgáltatást igénybe vevők száma évről-évre 
csökken, emiatt kiemeit figyelmet kell fordítani a kerületben aktív idősek felkutatására, a 
szolgáltatás megismertetésére és vonzóvá tételére, valamint változatos programkínálattal a 
jelenlegi klubtagok megtartására. 

Az ellátás finanszírozása az állami normatívából és önkormányzati támogatásból tevődik össze, 
a nappali ellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás. 

3.1.3. Demens személyek nappali ellátása 

A demens személyek nappali ellátása keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével 
rendelkező személyeket ellátása történik a Kőbányai Szivárvány Kft. által. 
A családban élő clemensek ellátásának segítésére jött létreaDemens személyek nappali ellátása 
az Idősek Klubjának keretein belül. 

A demens személyek nappali ellátása keretében az intézmény biztosítja: 
a) egyéni és csoportos foglalkozások szervezését napi rendszerességgel, 
b) a demens személy egyéni gondozási tervének elkészítését a demencia centrum 
szakvéleménye és aszociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján, 
c) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan. 

Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét 
megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartásamellett élje életét. 
A klubban a mentális állapotot, fizikai és szellemi képességeket javító speciális tevékenységek 
és játékok dominálnak a mindennapi foglalkozások között, amelyek igazodnak a szellemi 
hanyatlásban szenvedők képességeihez és adott napi hangulatához. 
Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék a demens személyek meglévő képességeinek 
stabilizálását és fejlesztését. 

A gondozás integrált formában történik, a demens személyeket fizikai, mentális állapotukhoz 
és képességeikhez mérten bevonják a klub mindennapi életébe, a foglalkozásokba, a 
programokba. 

18. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft. által demens nappali ellátásban részesülők száma 
életkor és nemek szerinti elosztásban 
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3.1.4. Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás során a házi gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete, a saját környezetében, életkorának, 
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelőerr biztosított legyen, a meglévő 

képességeinek fenntartásával, felhasználásával. A házi gondozó a házi segítségnyújtás során 
együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkeL 

19. tábla A Bárka által házi segítségnyújtásban részesülők száma életkor és nemek szerinti 
elosztásban 

16 18 7 18 7 
38 12 35 ll 33 ll 

56 8 57 7 55 10 

19 3 14 4 16 3 
132 32 126 35 126 37 

A teljes gondozást igénylők száma az ellátást igénybevevők számának 28%-át teszi ki. A teljes 
gondozás fokozott megterhelést jelent a gondozónők számára, tekintettel arra, hogy a 
gondozottak mobilizálása több esetben is két gondozót igényel. A naponta két látogatást igénylő 
szolgáltatást igénybevevők esetén a gondozóknaponta 2-3 fő gondozását képes csak ellátni. 

Jelentős időt vesz igénybe a szolgáltatást igénybe vevő érdekében végzett egyéb tevékenység 
is (vásárlás, sorban állás, közlekedés, a gondozottal az utcán történő séta, közös vásárlás). A 
térítés díj és a normatíva elszámolás vonatkozásában csak a lakáson eltöltött időt lehet a 
számítás alapjául figyelembe venni. 

Az ellátás finanszírozása az állami normatívából, az önkormányzati támogatásból és a térítési 
díjakból tevődik össze. A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési 
díja az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj, mely az alábbiak szerint függ 
az ellátott jövedelmének mértékétől: 

21. tábla A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 22/2012. (V. 21.) önkormányzati rendelet l. melléklete alapján 
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l. 1-31350 o 
2. 31351-34200 60 
3. 34 201-37 050 70 
4. 37051-39 900 80 
5. 39 901-42 750 100 
6. 42 751-45 600 130 
7. 45 601-48 450 180 
8. 48451-51 300 250 
9. 51 301-54 150 300 
10. 54151-57 OOO 350 
ll. 57 001-59 850 400 
12. 59 851-71 250 450 
13. 71 251-85 500 500 
14. 85 501-99 750 550 
15. 99 751-114 OOO 600 
16. 114 001-128 250 650 
17. 128 251-142 500 700 
18. 142 501-156 750 750 
19. 156 751-171 OOO 800 
20. 171 001- 850 

3.1.5. Családsegítés 
A Családsegítés célja aszociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 

A családgondozás egy személyes szociális szolgáltatás, amely az intézményben vagy a 
segítséget kérő lakóhelyén történő találkozást jelenti, többnyire a személyes meghallgatást, a 
problémafeltáró beszélgetést, a tanácsadást foglalja magába. 
Alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása. A 
támogatást igénylő család ezután képessé váljon a később jelentkező problémák önálló 
megoldására. A családgondozás a segítséget kérő és segítő között meghatározott ideig tartó és 
együttműködési megállapodásra épülő folyamatos kapcsolat. Az első találkozást szükség 
szerint továbbiak is követhetik az intézményben, vagy az ügyfél otthonában. A munkában 
sokszor részt vesz a család minden tagja, néha csak egy-egy személy. Szükségessé válhatnak 
különböző tanácsadó szolgálatok, szolgáltatások, a jelentkező részt vehet csoportokban, 
klubokban. 
A család tagjaira is kiterjedő segítő szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 
hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e gyermekjóléti 
szolgáltatás biztosítását. Ha gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása szükséges, az esetfelelős 
megkeresi a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt. 

Az elmúlt évek tapasztalatai és statisztikai kimutatásai alapján, változatlanul az anyagi, a 
foglalkoztatással kapcsolatos, a lakhatással, lakáskörülményekkel összefüggő és a közüzemi 
díjhátralékhoz kapcsolódó problémákkal fordulnak legtöbben az intézményhez. Egyre 
magasabb számban jelentkeznek a lakhatási krízisben lévők. Sajnálatos módon sokszor olyan 
későn keresik fel az intézményt, hogy nem marad megoldási lehetőség a lakhatásuk 
megoldására. (Ezekben az esetekben Anya-, Családok Átmenti Otthonába irányítják a 
családokat, vagy a hajléktalan ellátó rendszerrel veszik fel a kapcsolatot. Több alkalommal 
sikerült a Lélek Programban elhelyezni rászorulókat.) 
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Tapasztalatok szerint az elmúlt években folyamatosan nő a pszichiátriai problémával a 
családsegítőhöz fordulók száma. A problémák nem önmagukban fordulnak elő, hanem egy-egy 
családnál gyakran halmozódnak 
Megnőtt az elmaradások összege is. Egyre többször kellett mindkét támogatási formát igénybe 
venni, hogy a hátralék rendezödjön (Adósságcsökkentő támogatás, HÁLÓZAT Alapítvány). 

22. tábla Bárka Kőbányai Családsegítő Szolgálatot igénybe vevők probléma körei 

Életviteli 

Családi, kapcsolati problémák 

Lelki-, mentális 

Gyermeknevelési 

Anyagi 

Foglalkoztatással kapcsolatos 

Egészségkárosodás következménye 

Ügyintézéshez segítségkérés 

Információkérés 

Jogi probléma 

Egyéb 

Összesen 

23. tábla Hozott problémák 2014-ben 

52 506613 

52 

Adósságkezelés-hátralékrendezés 

Összesen 

52 

50 

66 

13 

1175 

374 

89 

183 

52 

410 

175 

263 9 

llllll Életviteli 

11!111 Családi, kapcsolati 
problémák 

11!111 Lelki-, mentális 

11!111 Gyermeknevelési 

liliiAnyagi 

llllll Foglalkoztatással 
kapcsolatos 

Társadalmunkbanjelenleg is nagy problémátjelent a lakosság adósságainakjelenléte és annak 
növekedése. 
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2003. január l-jétől törvényi szinten szabályozták az adósságkezelő szolgáltatást, mindezt az 
Szt. foglalta magába. 2015. március l-jétől kikerültatörvény szabályozása alól és helyi szinten 
került meghatározásra a lakosság hátralékának kezelésének módja és mértéke, valamint az 
eljárás menete. Ezek alapján települési támogatás állapítható meg a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékat felhalmozá, a lakásban életvitelszemen lakó 

a) tulajdonosnak, 
b) bérlőnek, albérlőnek, 
c) haszonélvezőnek, 

d) lízingbe vevőnek vagy 
e) jogcím nélküli használónak, akinek a bérleti jogviszonya a bérleti díj meg nem fizetése 

miatt szűnt meg, és a lakás kiürítését jogerős döntésben nem rendelték el, és akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 64 125 Ft-ot, 
egyedülálló esetében a 85 500 Ft-ot. 

A támogatás megállapítása során hátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó 
a) közüzemi díjtartozás (gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz- és csatomahasználati, 

szemétszállítási, központi fűtési díjtartozás ), 
b) közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssei járó különköltség

hátralék, valamint 
c) a lakbérhátralék. 

A támogatás legalább három havi vagy 50 OOO forint felhalmozott hátralék esetén igényelhető. 
A települési támogatás mértéke 

a) a 300 OOO forintot meg nem haladó hátralék esetében a hátralékkezelés körébe bevont 
összeg 80%-a, 

b) a 300 OOO forintot meghaladó, 500 OOO forintot meg nem haladó hátralék esetében a 
hátralékkezelés körébe bevont összeg 75%-a. 

A támogatás igénylése során a méltányolható lakásnagyság 
a) két személyig 55m2, 

b) három vagy négy személy esetében 70m2, 

c) a b) pontban meghatározott mértéke öt vagy több személy esetében személyenként 5m2
-

rel emelkedik. 

24. tábla Bárka~~~~~~á~l~ta~l~k~e~ze~l!t !h!,át~r~a~lé~k~o~k~m~ért~ék~e~~~~~,ent (2014. év) 

Összes hátralék 
(ügyfél által bemondott) 

Szoláltatók 

7 855 693 Ft 

37 699 831 Ft 

33 287 504 Ft 

30 755 544 Ft 

165 OOO Ft 

ll 014 311 Ft 

18 377 954 Ft 

647 848 Ft 

139 803 685 Ft 
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2014-ben 161 db adósságcsökkentési kérelmet nyújtottak be és összesen 27 641 980 Ft lett 
kifizetve adósságcsökkentési támogatás címén. A hátralék rendezése sok esetben problémába 
ütközik, a gyakorlatban többször előfordul, hogy fény derül szabálytalan szolgáltatás 
vételezésére, vagy mérőóra átírásának elmulasztására, sok esetben pedig az ügyfelek nem 
tesznek eleget az együttműködési kötelezettségüknek 

Díjbeszedő 

24% 

Közös költség 
27% 

A HÁLÓZAT Alapítvány hátralékrendező támogatására egész évben folyamatosan lehet 
pályázni. 
Az ügyféllel történő első találkozás alkalmával megállapításra kerül, hogy az egyes hátralékok 
esetében melyik támogatási forma a legcélszerűbb a számára. 

Az Alapítványnak háromféle támogatási formája létezik: 
l. a hátralékkiegyenlítő támogatás: ide tartoznak a távhőszolgáltatási, víz-, 

szennyvízelvezetési, és a hulladékkezelési díjtartozások, 

2. a krízistámogatás: a lakhatásában közvetlenül fenyegetett hátralékosok tartozásainak 
rendezését szolgálja, akiknek a lakásbérleti jogviszonya felmondását már 
kezdeményezték a lakbér nem fizetése miatt, 

3. eseti támogatás: kivételes esetekben a Kuratórium egyedi döntése alapján. 

2014-ben a támogatás maximális összege 400 OOO Ft volt. A támogatás mértéke attól függ, hogy 
milyen régen keletkezett az adósság. A jövedelemi értékhatár családosoknál 90 OOO Ft, egyedül 
élő személy esetén l 00 OOO Ft. A támogatás igénybevétele után 3 évig nem részesülhet ú jabb 
támogatásban az ügyfél. 

A krízistámogatás az önkormányzati bérlakásoknál fizetendő lakbérhátralékra vonatkozik. Az 
Alapítvánnyal történt megállapodás alapján csak az új lakásbérleti szerződés megkötése után 
folyósítjaa megítélt támogatás az Alapítvány. 
Az elmúlt évben l 00 db kérelmet továbbított az intézmény az Alapítványhoz és összesen 23 123 
800 Ft támogatás kifizetése történt meg. 
Az elmúlt évek adatait összevetve egyértelműen növekedés történt az adósságkezelési 
támogatás és a Hálózat Alapítvány támogatása esetében is. Több ügyfél esetében elegendőnek 
bizonyult az alapítványi támogatás igénybe vétele. 
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25. tábla Az adósságkezelési támogatásra fordított összeg és a HÁLÓZAT Alapítvány 
támogatásának mértéke (2014. év) 

26. tábla Adó 

Szoláltatók 

Összesen: 

28 OOO OOO Ft 
27 OOO OOO Ft 
26 OOO OOO Ft 
25 OOO OOO Ft 
24 OOO OOO Ft 
23 OOO OOO Ft 
22 OOO OOO Ft 
21 OOO OOO Ft 
20 OOO OOO Ft 

Adósságcsökkentés 

2 046 192Ft 

10 923 099 Ft 

5 578 958 Ft 

3 101 756 Ft 

O Ft 

2 967 206 Ft 

l 613 808 Ft 

l 410 961 Ft 

O Ft 

27641980Ft 

Hálózat Alapítvány 

O Ft 

5 049 309 Ft 

5 778 552 Ft 

6 042 892 Ft 

O Ft 

O Ft 

6 141 112Ft 

O Ft 

lll 935 Ft 

2014 márciusától a rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásamellett a munkavállalási 
tanácsadó külön foglalkozik az álláskereső ügyfelekkel, egyéni tanácsadás keretében. 
A KSH adatai szerint 2014. szeptember-november hónapokban a munkanélküliek száma az 
előző év azonos időszakához képest 83 ezer fővel, 321 ezerre, a munkanélküliségi ráta 2,0 
százalékponttal, 7 ,2%-ra mérséklődött. 
A munkanélküliek 46,4%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség 
átlagos időtartama 18,2 hónap volt. 

Az intézményben megjelenő ügyfelek túlnyomó része különösen hátrányos helyzetű, hiszen 
többségük az idősebb, 57 életévüket betöltött, gyakran egészségügyi és/vagy mentális 
problémákkal küzdő, illetve alulképzett vagy elavult végzettséggel rendelkező álláskereső, 
akinek minimális esélye van a munkaerőpiacra való visszakerülésre. 

A hatékony együttműködés érdekében szoros a munkakapcsolat a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével, más kerületek hasonló 
munkakörében dolgozó szakembereivel, valamint a helyi szinten megjelenő munkaadókkal (pl. 
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Tauril Kft.). Az elmúlt évben folytatódott az együttműködés a Civil Érték Egyesülettel, akik a 
megváltozott munkaképességű álláskeresőknek nyújtanak segítséget a minél korábbi 
elhelyezkedés érdekében. 

27. tábla A Bárka Családsegítő Szolgálat álláskeresői ügyfélforgalma évenkénti és havi 
ontásban 

103 74 

46 71 25 60 92 94 65 64 705 
77 80 90 43 93 69 29 66 925 

A táblázatból látható, hogy az utóbbi években folyamatosan nő az álláskeresők, illetve a 
rendszeres szociális segélyezettek száma. 
2014-ben összesen 236 rendszeres szociális segélyen lévő álláskereső működött együtt a 
Családsegítő Szolgálattal. A rendszeres szociális segélyben részesülők többségükben 
egyedülállók, így őket, támogató családi háttér nélkül fokozottabban sújtják a 
munkanélküliségből fakadó anyagi nehézségek, létfenntartási problémák, melyek az egészségi 
problémák megjelenésével még inkább fokozódnak 
Munkavállalási tanácsadáson 61 ügyfél vett részt, közülük többekkel hosszú távú 
együttműködés alakult ki. Az ő elhelyezkedésüket elsősorban az alacsony iskolai végzettség, a 
megfelelő szakmai tapasztalat hiánya és/vagy életkoruk akadályozza. A 40 év feletti 
munkavállalókat a tapasztalatok szerint már nehéz elhelyezni. 

Az ügyfelek iskolázottságát tekintve elmondható, hogy a csupán 8 általánost végzett 
munkanélküliek száma kiugróan magas, ami összefügghet a romló egészségi állapotuk miatti 
alacsonyabb szintű terhelhetőségükkel is. A szakmunkás végzettségű ügyfelek is hasonló 
helyzetben vannak, fizikailag már nem bírják a nehezebb munkát, helyettük inkább fiatalokat 
alkalmaznak. Magas maradt a középiskolát végzettek aránya, a gimnáziumi érettségivel 
rendelkezők száma viszont visszaesett 2012. évi adatokhoz képest. A diplomások esetében 
sajnos még mindig nem változott a tendencia, az elhelyezkedni nem tudók száma szinte 
változatlan. Ennek oka lehet, hogy elavultak a szakmai ismereteik, nem beszélnek idegen 
nyelveket, vagy más ok miatt nem tudnak megfelelni a munka világában támasztott 
elvárásoknak. 
Az intézmény fontosnak tartja, hogy a munka nélkül maradt ügyfeleket lelkileg is [elkészítve, 
hasznos információkkal és a munkaerőpiaccal kapcsolatos, naprakész ismeretanyaggal ellátva 
engedje el. Családsegítő Szolgálatnál az álláskeresők rendelkezésére áll a munkakeresést 
nagyban segítő ingyenes intemet hozzáférés, információs faliújság és folyamatosan frissülő 
álláslista. Segítséget nyújtanak a fényképes önéletrajz elkészítésében és az álláskereséshez 
ingyenes telefonálási lehetőséget is biztosítanak. A cél az, hogy szolgáltatásokkallehetőséget, 
esélyt kínáljanak a munka világába való visszakerülésre. 

Jogi tanácsadás 
Évek óta folyamatos igény mutatkozik a kerületi lakosság részéről jogi tanácsra. 
A leggyakrabban előforduló jogi problémák: 

• válás 

• gyerektartás 

• munkahelyi problémák 
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• ingatlanügyek 

• lakáshitelek 

• hagyaték. 
2014. december 31-ig 41 O kerületi lakos fordult az intézményhez jogi problémával. 

Menekültekkel való együttműködés 
2014. január elsejétől a Családsegítő Szolgálat új feladata (az Szt. 64 § g) pontja alapján) a 
menekültek társadalmi beilleszkedésének elősegítése. 
A tavalyi évben a kerületben élő menekültek zöme Afganisztánból, Szíriából, Irakból érkezett 
hazánkba. Nyelvi nehézségek abban az esetben adódtak, ha a család csak az anyanyelvét 
beszélte, ilyenkor gyakran a Menedék Migránsokat Segítő Egyesülethez fordulnak a 
családgondozók, hogy segítsenek a fordításban. 
19 család határozott úgy, hogy Kőbányán kíván letelepedni. Az együttműködés során volt olyan 
család, aki más kerületbe, vidékre költözött, vagy külföldre távozott. 
A migránsokkal való együttműködés az integrációs szerződés megkötése után szoros, hiszen 
hetente- kéthetente szükséges találkozni a klienssel. A tapasztalatok szerint a hazánkban 
letelepedni kívánó menekültek nagyon motiváltak arra, hogy társadalmunkba 
beintegrálódjanak. Maximálisan együttműködnek a hatóságokkal, aktívan keresnek munkát, 
tanulják a magyar nyelvet, gyermekeiket iskoláztatják. 
Akik nem Magyarországon szeretnének letelepedni, keresik a lehetőséget, hogy elhagyják 
hazánkat és legtöbbször csak akkor szerez erről tudomást az intézmény, amikor az 
együttműködési kötelezettség miatt keresik őket a családgondozók. 
Minden hónap 5. napjáig a Menekült és Állampolgársági Hivatalnak jelentést kell küldeni az 
együttműködő, illetve együtt nem működő menekültekről. 

A Bárka további tevékenységei közé tartozik többek között a pszichológiai tanácsadás, az 
iskolai szociális munka és a Baba-mama klub, Kamasz Klub, Kék szalag Klub, Ezüst hajnal 
Nyugdíjas Klub működtetése, valamint a kerület lakosai számára csoportos programok 
szervezése (pl. Családi nap, Sport nap, nyári gyermekprogramok). 

3.2. Szakosított szociális ellátások 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult 
személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat 
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

A Kőbányai Szivárvány Kft. a szolgáltatásait igénybe vevők részére a szükségleteikhez igazodó 
segítségnyújtást biztosít, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember 
egészségi, szociális és pszichés állapota határozza meg, melynek során az egyén individuális 
szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jut. 
A cél a lakók számára a szükségleteiknek megfelelő minőségű, szakszerűségen alapuló, 
hatékony, szeretetteljes és emberközpontú ápolás, gondozás biztosítása. 

A Kőbányai Szivárvány Kft. által biztosított szakosított ellátás (ápolást, gondozást nyújtó 
ellátás) formái: 

• Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás 16 férőhelyen 

• Átlagos ápolást-gondozást biztosító ellátás 82 férőhelyen (10 fő tartós elhelyezett) 

• Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás (Időskorúak Gondozóháza) 40 férőhelyen. 
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3.2.1. Idősek Otthona /végleges elhelyezés/ 

Az engedélyezett férőhelyek száma: 
-Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (16 fő) 
-Átlagos szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (82 fő) 

Az Idősek Otthonában a négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyágyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása történik. 

Az Idősek Otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 
személyek teljes körű ellátását biztosítják, amelynek keretében étkeztetést, szükség szerint 
ruházattal, illetve textHiával való ellátást, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, 
lakhatást biztosítanak. 

28. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft. által idősek otthona lakóinak száma életkor és 
nemek szerinti elosztásban 

o l l o o o 
2 2 9 o 5 3 
9 l 8 5 8 3 
9 7 18 4 23 14 
2 2 6 l 20 6 

22 13 42 10 56 26 

o o o o o o 
7 2 10 l o o 
5 l 13 l 2 l 

25 6 10 5 9 2 
6 l 4 2 3 o 
43 10 37 9 14 3 

A 2014. év adatait vizsgálva az Idősek Otthona lakóinak átlagéletkora 83 év, a nemek aránya 
tekintetében 78,8% (78 fő) a nő és 21,2% (21 fő) a férfi. 

A Kőbányai Szivárvány Kft. folyamatosan arra törekszik, hogy az emelt szintű elhelyezést 
biztosító férőhelyeket átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátást biztosító férőhelyekké 
minősítse vissza. 

29. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft. által biztosított idősek otthona lakóinak jövedelmi 
viszonyai (2014. év) 
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130 001-140 OOO 
140 001-150 OOO 
150 001-160 OOO 
160 001-170 OOO 
170 001-180 OOO 

Az ellátást igénybevevők közül100 OOO Ft alattijövedelemmel14 fő (14,2%), 100 OOO Ft 130 
OOO Ft közötti jövedelemmel 43 fő ( 43,4%) és 130 OOO Ft feletti jövedelemmel 42 fő (42, 4%) 
rendelkezik. 

Térítési díjfizetésére vonatkozó adatok: 
Intézményi térítési díjat fizet: 67 fő 
Jövedelme 80%-át fizeti: 32 fő 
Átlagjövedelem: 133 OOO Ft 

3.2.2. Időskorúak Gondozóháza l Átmeneti elhelyezés/ 

Az idősek gondozóházának szolgáltatásait azok az időskorúak, valarnint 18. életévüket betöltött 
beteg személyek igényelhetik, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban 
időlegesen nem képesek gondoskodni. 

A gondozási elhelyezést általában azok az idősek veszik igénybe, akik egészségi állapotuk miatt 
kórházi kezelésre még nem, vagy már nem szorulnak, idősek otthoni elhelyezést nem 
szeretnének még igénybe venni, vagy idősek otthona elhelyezésre várnak és gondozásuk, 
felügyeletük a saját otthonukban nem megoldott. 

Az átmeneti elhelyezés keretében ideiglenes jelleggellegfeljebb egyévi időtartamra teljes körű 
ellátást biztosítanak. A szolgáltatás különös méltánylást érdemlő esetben az intézményi orvos 
szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 

Az engedélyezett férőhely száma: 40 fő 
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30. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft. által átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásban 
részesülők száma életkor és nemek szerinti elosztásban 

~~~~~~~~~9 

3 2 2 2 5 4 
7 l 3 3 2 4 
16 2 15 2 18 l 
8 l 10 o 8 2 

34 6 31 7 33 7 

A 2014. év adatit alapul véve a Gondozóház lakóinak átlagéletkora 82 év, a nemek aránya 
tekintetében 72,5% (29 fő) a nők és 27,5% (ll fő) a férfiak aránya. 

Időskorúak Gondozóházában és Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások: 

Az intézményben a szolgáltatást igénybe v evők részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
teljes körű ellátást biztosítanak. 

Az ellátás típusa szerint nincs különbség a szolgáltatások biztosítását illetően, ezért az 
intézmény teljes körű ellátást biztosít mind a tartós mind az átmeneti elhelyezést igénybevevők 
részére az alábbiak szerint: 

• a lakhatást, világítást, hideg - meleg vízellátást, takarítást, 

• napi ötszöri étkezést (melyből egy alkalommal meleg étel biztosított) saját 

főzőkonyháró l, orvosi j avaslatra diétát, 

• szükség szerint a ruházattal, ágyneművel, illetve textHiával való ellátást, a textíliák, 
ruházat mosását, 

• egészségügyi ellátás keretében: egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást, heti két 

alkalommal orvosi ellátást, szükség esetén ügyeletes orvos igénybe vételét, amennyiben 

szükséges szakorvosi/kórházi/ sürgősségi ellátás megszervezését, 

• gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök biztosítása az intézmény orvosa által 

összeállított alaplista szerint, 

• 24 órás (folyamatos) ápolói, gondozói felügyeletet, szükség szerinti alapápolást, (az 

otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben 

meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével), ennek keretében különösen: a 

személyi higiéné biztosítását, gyógyszerezést, az étkezést és a folyadékpótlást, a hely -

és helyzetváltoztatást, valamint a kontinenciában való segítségnyújtást, 

• mentálhigiénés ellátást, 

• kulturális elfoglaltságot, szabadidős programot, foglalkoztatást, 

• hitélet gyakorlásának lehetőségét, 

• gyógytorna, gyógymasszőr szolgáltatást, 

• sószoba használatát, 

• intemet hozzáférést, 

• zárt parkolót, 

• portaszolgálatot. 
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31. tábla A Kőbányai Szivárvány Kft- által biztosított Gondozóház lakóinak (átmeneti 
4. 

40 001-50 OOO l 
50 001-60 OOO o 

5. 60 001-70 OOO 2 
6. l 
7. 5 
8. 7 
9. 7 
10. 110 OOO 12 
ll. 120 001-130 OOO 2 
12. 130 001 OOO l 
13. 140 001-150 OOO o 
14. 150 001-160 OOO l 
15. 160 00 o 
16. 170 001-180 OOO o 

180 001-190 OOO o 
18. 190 001-200 OOO o 
19. 20 l 001- felett o 

Az ellátást igénybe v evők közül l 00 OOO Ft alatti jövedelemmel 17 fő (42, 5%), l 00 OOO Ft 130 
OOO Ft közötti jövedelemmel 21 fő (52,5%) és 130 OOO Ft feletti jövedelemmel 2 fő (5,0%) 
rendelkezik. 

Térítési díj fizetésére vonatkozó adatok: 
Intézményi térítési díjat fizet: 19 fő 
Jövedelme 60%-át fizeti: 21 fő 
Átlagjövedelem: 105.000 Ft 

Az átmeneti gondozóház férőhelyeinek igénybevételével kapcsolatban változást jelent az, hogy 
az előző években a családtagok időleges tehermentesítése és a kórházi kezelés utáni 
rehabilitációban való segítségnyújtás igénylése volt a jellemző. Nagyon sok hozzátartozó a 
legvégső esetben választja a végleges intézményi elhelyezés lehetőségét, amikor már az 
átmeneti gondozóház szolgáltatásai nem elégségesek az időskorú szükségleteinek kielégítésére 
(pl. teljesellátásra szoruló fekvőbeteg). 
Az idősek, a családok a jogszabály nyújtotta lehetőséget maximálisan kihasználják (l+ l év). A 
határozott idejű szerződés lejártakor sokszor problémát jelent, hogy a végleges Idősek Otthoni 
elhelyezést még nem foglalhatja el az igénylő. 

Az ellátási formák egymásra épülése, átjárhatósága ugyanakkor nagy előnyt jelent az intézmény 
lakói számára nemcsak amindennapokban (programok, foglalkozások stb.), hanem a végleges 
elhelyezés problémájának megoldásában is. Az átmeneti gondozóház lakóinak több mint fele 
az intézménybe adja be a tartós elhelyezés iránti kérelmét 
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3.2.3. Hajléktalanok átmeneti ellátása (Hajléktalan személyek átmeneti szállása -
LÉLEK-Program) 

A LÉLEK - Program kis férőhelyszámú, a személyességet biztosító szállás a hagyományos 
hajléktalan ellátási intézményi formákba fogalmilag be nem illeszthető védett, közösségi 
szállás, a munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák egyfajta ötvözete, 
szigorú házirenddel. 
A LÉLEK - Pont Programiroda feladata a Kőbánya területén hajléktalanná vált emberek 
elérése, információnyújtás, szükség esetén megfelelő ellátásba irányítása. További feladata az 
elhelyezési szükségletek, lehetőségek feltárása. Adminisztratív és szolgáltatásszervező 

központként is működik, szociális esetkezelési, esetmenedzseri feladatokat lát el. A programba 
kerülökre vonatkozóan először állapotfelmérést, majd személyre szabott gondozási
rehabilitációs tervet készít, lakhatási, foglalkoztathatóságat javító, foglalkoztatási, az önálló 
életvitel képességét erősítő és egyéb szolgáltatásokat szervez. A lakhatási programelem a Lélek 
-Ház I-II-ben valósul meg, a házak kapacitása 30 fő, melynek megoszlása: a Lélek-Ház I-ben 
6 fő nő és 2 pár elhelyezésére, míg a Lélek- Ház II-ben 20 fő férfi elhelyezésére van lehetőség. 
Az intézményben térítési díjat nem, azonban óvadékot kell fizetni. 

an részt vevők adatai évenként 
év 

70 fő 

23 fő 
20 fő 

16 fő 18 fő 

16 fő 
20 fő 

23 fő 12 fő 
10 fő 12 fő 

A nemek szerinti megoszlást vizsgálva, 2014-ben a programban résztvevők 82 %-a férfi, 18 
%-a nő. A női férőhelyek kihasználtságában 2014 márciusától visszaesés mutatkozik, a 
tapasztalatok szerint ezen aktív korú réteget a legnehezebb megszólítani, mely jelenség 
általánosnak mondható a társintézményekben is. 
A törvény által előírt lehetőséghez mérten szükséges volt a lakhatási programelemet igénybe 
vevők célcsoportjának kibővítése, ugyanakkor az alapelv továbbra sem változott, csak kőbányai 
illetékességű hajléktalan személy léphet tovább bérlakásba. 
Kőbányai lakcím hiányában jelentkezők, külön megállapodás keretében nyernek felvételt az 
intézménybe, legfeljebb l+ l év időtartamra. Ezen ellátottak esetében a stabil, piacképes 
munkahely és ennek megtartása, valamint a takarékoskodás a legfontosabb kitűzött cél az 
absztinencia megtartása mellett. Ezt követően kellő megtakarítás birtokában piaci alapon bérbe 
adott ingatlanba való költözés a lehetséges megoldási alternatíva. 

A Program elemeit teljesítő, aktívan együttműködő kliensek esetében 2013-ban 10 lakásba 16 
személy költözött, míg 2014-ben 2 és 2015-ben 4 személy költözött önkormányzati lakásba. 
A továbblépésre javaslat az alábbi szempontok figyelembe vételével kerül: a programban 
eltöltött idő, előtakarékosság összege, pénzkezelés, jövedelem jellege, az elfogadott társadalmi 
normák követése, a lakókörnyezetben való együttélés mmosege, lakógyűlésen-, 
csoportfoglalkozáson való részvétel, valamint az absztinencia betartása volt, tehát az 
együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülése. A kliens a programban eltöltött 14-18 
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hónapja alatt az aktív együttműködésével, illetve az egyéni fejlesztési tervek folyamatos 
manitorozásával és számon kérhetőségével érhető el a leghatékonyabb eredmény. A kiköltözést 
megelőzően az intézmény együttműködési megállapodást köt az utógondozásról, melynek 
időtartama a bérleti szerződés időtartamával párhuzamos. 
Visszaesés 2013-2014-ben egy-egy személy esetében fordult elő. Lakásban élő kliens esetében 
kirívó díjhátralék nem volt, lakóközösségben való együttélésük megfelelőnek mutatkozik, 
melyet a bérleményellenőrzések is alátámasztanak Bérleményét egyetlen kliens sem vesztette 
el. 

4. Ellátási szerződés keretében biztosított szociális ellátások 

4.1. Családok átmeneti otthona 
Az Önkormányzat 2005. december 22-én kötött először 5 év határozott időtartamra ellátási 
szerződést a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Pesti út 237.), majd 
2010-ben újabb határozott idejű szerződés keretében a "RÉS" Alapítvány továbbra is vállalta a 
Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hét, átlagosan 
négytagú otthontalanná vált család ellátását. 
A "RÉS" Alapítvány fenntartásában működő intézményre jellemző, hogy várni kell az 
elhelyezésre, a hét család ellátására kötött szerződés nem fedi le a kerületből érkező ellátási 
igényeket. A határozott időre kötött szerződés 2015. december 31. napján lejár, de a Képviselő
testület a 2015. szeptember 24-i ülésén döntött az újabb 5 évre szóló szerződés megkötésérőL 
Az Alapítvány által működtetett családok átmeneti otthonában a létszám havonta változik, ezért 
az alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a gondozási napokról. 
2014. évben ll 417e Ft került erre a feladatra felhasználásra. 

4.2 Hajléktalanok nappali ellátása és utcai szociális munka 

A Kőbányai Önkormányzat évek óta a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével 
(l 051 Budapest, Arany János u. 31., a továbbiakban: Vöröskereszt) kötött ellátási szerződés 
keretei között látja el a hajléktalan személyekkel kapcsolatos önkormányzati alapfeladatokat 
A Vöröskereszt a 1107 Budapest, Bihari út 15. szám alatti telephelyen, a Kőbánya területén 
lévő hajléktalanok számára helyben fogyasztással legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít, 
és a 92 főre engedélyezett nappali melegedőben lehetőséget biztosít a nappali tartózkodásra. A 
Vöröskereszt vállalta továbbá, hogy Kőbánya területén a hajléktalan személyek körében utcai 
szociális munkát is végez. 
Az Önkormányzat 2014. évben 3 492 378 Ft, 2015. évben 4 OOO OOO Ft támogatási összeget 
biztosított a szerződés keretében. A szerződés határozott időre, 2019. december 31-ig szól. 

A nappali melegedőben napi szinten ll 0-170 hajléktalan személy fordul meg, minden év 
november l-jétől 19 fő részére időszakos éjjeli férőhelyet is biztosítanak. 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront részlege (a továbbiakban: 
Utcafront) 2001 októberében jött létre azzal a céllal, hogy Budapest területén, a 
hajléktalanságon belül is hátrányosabb helyzetű idős, beteg és fiatal kábítószerfüggő 
embereknek nyújtson szakmailag indokolt segítséget. Az Utcafront és az Önkormányzat 20 l O 
novemberében kötött határozatlan idejű ellátási szerződést 50 fő részére engedélyezett nappali 
melegedő üzemeltetésére. Az önkormányzat a szolgáltatásért cserében a szociális 
tevékenységgel kapcsolatban, térítésmentesen, folyamatosan megjelenési felületet biztosít a 
helyi médiában. 
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4.3 Szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása, valamint közösségi ellátás 

A Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi 
ellátást végez az ellátási szerződés keretein belül. Klienseik esősorban a szerfliggők (alkohol és 
gyógyszer) és alkalmi droghasználók, valamint a viselkedési - és kapcsolati fliggőségben 
szenvedők Gátékfliggőség, intemetfliggőség, étkezési és szexuális zavarok) köréből kerülnek 
ki. Az Alapítvány a súlyosabb eseteket közvetlenül irányítja át a Nyírő - OP AI Addiktológia 
Osztálya felé. Az Alapítvány a fenti tevékenység ellátásáért havonta 80 OOO Ft támogatásban 
részesül. 
Az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.) 25 éve fejti ki a 
szenvedélybetegek járó- és fekvőbeteg kezelésével kapcsolatos tevékenységét Kőbányán. A 
Képviselő-testület 2009 júniusában döntött úgy, hogy határozatlan idejű ellátási szerződést köt 
az Emberbarát Alapítvánnyal. A szerződés alapján az Önkormányzat térítésmentes 
helyiséghasználatot biztosít az Alapítvány számára. Az Alapítvány ellenszolgáltatásként a X. 
kerületben bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező l O fő férfi 
szenvedélybeteg részére átmeneti gondozást nyújt a Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában. 
Az elmúlt évben 6 fő kőbányai lakóhellyel és 9 fő X. kerületi tartózkodási hellyel 
szenvedélybeteg vette igénybe a bentlakásos intézményrendszer szolgáltatásait. 

4.4.Pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátása 

Az Önkormányzat évek óta jól működő kapcsolatot tart az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 
Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány ellátási 
szerződés útján nappali ellátást és átmeneti gondozást biztosít. Az ellátási szerződés alapján az 
Alapítvány ll 07 Budapest, Zágrábi u. 13. szám alatti részlegében l O fő kőbányai lakos nappali 
ellátását és l O fő kerületi értelmi fogyatékos átmeneti gondozását látja el. A határozott idejű 
szerződés 2017. december 31-ig szól. 
A feladat ellátására 2007 óta évente 13 millió Ft-ot biztosít az önkormányzat az éves 
költségvetésében. 

5. Az ellátások fejlesztésének lehetőségei 

Magyarországon az élettartam meghosszabbodásának köszönhetően folyamatosan növekszik 
az idősebb korosztályok népességen belüli aránya. A legdinamikusabban növekvő korcsoport 
a "nagyon idősek" a 80 évesnél idősebbek csoportja. 
Az utóbbi évtizedekben kevésbé jellemző több generáció együttélése, ezért az idősek nagy 
arányban maradnak egyszemélyes háztartásban. Ennek következtében hamarabb alakulhat ki a 
kapcsolatok lazulása, megszűnése, betegségek felerősödése, inaktivitás, esetleg 
elmagányosodás. 
A szolgáltatásokat igénybe vevő idős emberekjelentős része a szolgáltatás igénybe vétele előtt 
évek óta egyedül töltötte a mindennapjait. Az elmagányosodás felgyorsíthatja a mentális állapot 
romlását és a különböző egészségi problémák is súlyosbodhatnak. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális étkeztetés biztosítása során a 
jövőbeni tervek között szerepel szolgáltatást többféle módon történő hirdetése, a honlapon és 
szórólapokon a lakosság tájékoztatása az igénybe vehető lehetőségről, mivel a kapacitás még 
lehetőséget nyújt a létszám növelésére. 
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A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által működtetett Örökifjak Idősek Klubja részére az 
intézmény régi épületének felújítására kerül sor, ahová az Idősek Otthona épületéből költözhet 
át az Idősek Klubja egy külön álló épületbe. 

Az elmúlt években az Idősek Otthonában bentlakók és abeköltözésre váró jelentkezők körében 
is egyaránt emelkedett amentálisan leépült (2014-ben enyhe fokú demens 33 fő, középsúlyos 
demens 21 fő, súlyos fokú demens 7 fő), többféle krónikus betegségben szenvedő idősek száma, 
akiknek több esetben 24 órás a napi gondozási szükséglete. 
Mindezen igények kielégítése érdekében olyan szobák, illetve részleg kialakítása a cél, ahol a 
fokozott ápolást, gondozást igénylő lakókat tudják ellátni. 
Az ápolási, gondozási feladatok növekedése miatt szükség lenne napi 4 órás orvosi ellátásra, a 
személyi, tárgyi feltételek bővítésére (ápolást könnyítő eszközök, elektromos betegágyak, 
elektromos ápolási ágyak, fotelok, ápolási eszközök, stb.). 

A Bárka által nyújtott szociális alapellátásokat tekintve szükséges jobban összehangolni a 
kórházi ellátást az időseket érintő egyéb szolgáltatásokkal, ellátásokkal, mert sok esetben nem 
jelzi sem a kórház, sem a háziorvos, hogy a betegnek otthoni ápolásra van szüksége (házi 
segítségnyújtás, szakápolás ). 
A továbbiakban is törekedni kell arra, hogy a klubok közös programokon vegyenek részt a 
kerület más szervezeteivel, illetve kerületen kívül működő klubokkaL 

A Családsegítő Szolgálat 2016. január l-jétől önálló szakmai egységként megszűnik a 
működése, a jogszabályok alapján Család- és Gyermekjóléti Szolgálatként, illetve Család- és 
Gyermekjóléti Központként fog tovább működni. 

A klasszikus családgondozói feladatok kiegészülnek új feladatokkal. 
l. Megjelenik a közösségfeilesztés. Ez eddig megvalósult a Bárka Pongrác Közösségi Ház 

jóvoltából, de új közösségek felé kell nyitni, új lakóhelyeket kell bevonni ezen szolgáltatásba. 
Ezért azért is fontos, mert a lakóközösségek tényleges közösséggé kovácsolásával önsegítő 
csoportok alakulhatnak. A kerületben olyan lakóközösségben valósulhat meg a 
közösségfejlesztés, ahol sok a konfliktus a lakókörnyezetben, magas a roma lakosság vagy a 

munkanélküliek aránya, illetve ahol létbizonytalanságot, elszigeteltséget éreznek az ott élők. 

Ennek érdekében együttműködési megállapodás jött létre a Kontúr Közhasznú Egyesülettel a 

Hős u. 15/ A és B lakóépületekben élő hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének 
önszerveződő közösségépítésére. 

2. Egyéni és csoportos készségfejlesztés biztosítása 
Az álláskeresőket és az adóssággal küszködőket gyakran a nem megfelelően vagy ki nem 
használt készségek hátráltathatják a problémáik megoldásában. 
Szülő csoportot kell létrehozni a szülői hatékonyság fejlesztése érdekében. Cél a 
gyermeknevelési problémák megelőzése, a kialakult problémák kezelése. 
Tovább kell folytatni a "Várandós Anyukáknak Autogén tréning relaxációs csoportját", 
melynek célja a prevenció, az anya magzat kapcsolatának elmélyítése, a várandóság, az anyaság 
természetes állapotának átélése, az ezzel való nehézségekkel való megbirkózás. 
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3. Prevenciós feladatok 
Az időskorú lakosság számának növekedése miatt az elkövetkező évek egyik kiemeit prioritása 
az idősek részére nyújtott szolgáltatásoknak. A szociális szolgáltatások iránti igények 
emelkedni fognak az elkövetkező években. Ez különösen az idősellátás, valamint a hosszú távú 
ápolás, gondozás feladatait érinti. 
Az idősellátás során az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

növekszik az egyedül élő idősek, az egyszemélyes háztartások aránya, s ebből adódóan 

ellátásuk egyre nehezebben lesz megoldható, 
a családi szolidaritás gyengülésével az időskorú családtagokról való gondoskodás 

keretei áttevődnek a családi kapcsolatokról más, segítő szolgáltatás színtereire, 

az idősek ellátása során egyre hangsúlyosabbá válik- már az otthoni ellátásbanis-az 

egészségügyi, valamint szociális szolgáltatások összekapcsolása, a hatékonyabb 

együttműködés a két szakterület között, 
az aktív időskor fenntartása érdekében bővíteni szükséges a nappali ellátás feladatait és 
olyan - különösen rehabilitációs, aktivitást megőrző programokat kell biztosítani, 

amelyek segítik az idősek aktivitásának minél hosszabb ideig történő megőrzését. 

Aszociális szolgáltatások lehetséges fejlesztésének irányai: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások fejlesztése. 

A jelenlegi szolgáltatások bövítése, a prevenciós tevékenység megerősítése. 

Egyenlő esély a hozzáférésben. 

Korszeru tudással rendelkező szakemberek, a hatékonyságot előtérbe helyező, 

együttműködő szolgáltatások. 
Rugalmasság, a szükségletekre válaszoló szolgáltatások működtetése. 

Hatékony és intenzív családmegtartó szolgáltatások biztosítása 

5. l A megvalósítandó feladatok ütemezése 

Feladat meghatározása Határidő Felelős 

Szociális étkezést igénybe vevők 2016. Kőbányai Szivárvány 
körének bövítése december 31. Kft. 

Az Örök Ifjak Idősek Klubjának 2016. Kőbányai Szivárvány 
átköltöztetése felújított épületbe július 31. Kft. 

Fokozott ápolást, gondozást igénylők 
2017. Kőbányai Szivárvány 

idősotthoni elhelyezésére lakrészek 
kialakítása 

december 31. Kft. 

Közösségfejlesztés kiterjesztése a 
folyamatos Bárka 

kerület lakossága számára 

Forrás 

költségvetés 

nm cs 
költségvonzata 

költségvetés, 
pályázat 

költségvetés, 
pályázat 
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Egyéni és csoportos készségfejlesztés 
bövítése, a prevenciós tevékenység folyamatos 
erősítése a családgondozás során 

Bárka 
költségvetés, 

pályázat 

Gy ó gyászatisegédeszköz-támogatás 2015. Humánszolgáltatási 
költségvetés 

JOg osultsági feltételeinek bövítése december Főosztály 

Ah ázi segítségnyújtás keretében a 
Je lzőrendszer visszaállításának 2015. 

december 
Bárka költségvetés 

vizsgálata 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

369/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a)a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 400 OOO Ft, 
b)az Összefogva az iskoláért Alapítványnak (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 

193 183Ft, 
c) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri út 

7-9.) l 500 OOO Ft, 
d)az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 2 685 OOO Ft 

támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 10., 12., 13. 
és 15. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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15. napirendi pont: 
A klímaváltozással kapcsolatos ÉLŐ BOL YGÓNK akcióhoz történő csatlakozás 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

370/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a klímaváltozással kapcsolatos ÉLŐ BOL YGÓNK akcióhoz történő csatlakozásról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az ÉLŐ 
BOL YGÓNK kezdeményezést abból a célból, hogy új globális éghajlatvédelmi megállapodás 
létrehozása érdekében a világ vezetőit egységre és cselekvésre ösztönözze. 
2. A Képviselő-testület a minél szélesebb körű támogatás érdekében felkéri a polgármestert, 
hogy tájékoztassa Kőbánya lakosságát az ÉLŐ BOL YGÓNK kezdeményezésről. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

17. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XI. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélkül lezárja. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XI havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

18. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

37112015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti, 
42428/8/G/74 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a döntési 
javaslatokróL 

372/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Pongrác út 17/a III. lépcsőház fszt. 20. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Pongrác út 17/a III. lépcsőház fszt. 20. szám alatti, 
38924/67/A/23 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 742 400 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

373/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Ihász utca 5. II. emelet 14. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Ihász utca 5. IL emelet 14. szám alatti, 41744/0/A/49 
helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 5 130 300 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c fszt. l. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

374/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c fszt. l. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c fszt. l. szám alatti, 3843113/A/3 
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a döntési 
javaslatokróL 

375/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti, 39016/9/A/328 helyrajzi 
számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 7 191 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

376/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Liget utca 42. alagsor 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 42. alagsor 2. szám alatti, 39178/0/A/2 
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 028 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

377/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Petrőczy utca 39. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
vételárára részletíJZetés engedélyezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Demeter Csaba 
bérlő részére engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Petrőczy 
utca 39. szám alatti, 41928/0/A/13 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítése során a 2 961 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
2 072 700 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
2. A Vevő az l. pontban meghatározott vételár 30%-át - 888 300 Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő - l 73 991 Ft/hó - részletben köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az adásvételi szerződést 
kösse meg. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

378/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség vételárára részletfiZetés engedélyezéséről 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az FRF-NEON 
osztrák-magyar reklámstúdió Kft. részére engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló 
Budapest X. kerület, Korpanai utca 7. fszt. 3. szám alatti, 38962/0/A/3 helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése során a 61 O 307 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
427 215 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
2. A Vevő az l. pontban meghatározott vételár 30%-át - 183 092 Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő- 35 862 Ft/hó -részletben köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az adásvételi szerződést 
kösse meg. 
Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő 2. emelet 9. számú 

helyiség térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

379/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő 2. emelet 9. számú 
helyiség térítésmentes használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 32. szám alatti épületben lévő 2. emelet 9. számú, 52 m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi száma: 41411) Zsemlye Ildikó (okmányazonosító száma: 042908 HA) 
részére műterem és raktár céljára 2015. november l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével térítésmentes használatba adja azzal, hogy a közüzemi díjakat 
köteles megfizetni, továbbá az általa eddig használt Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám 
alatti 37. épületben lévő 32. és 33. számú helyiséget jelenlegi állapotában, a használati 
szerződés megkötését követő 15 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 
2. A Képviselő-testület a helyiség ingyenes használatáért cserében elfogadja a szobrászművész 
által felajánlott évi egy portré vagy portré dombormű vagy emlékplakett Önkormányzat részére 
történő átadását, és a kőbányai óvodások és iskolások részére bemutató előadások tartását, 
amelyről minden évben külön megállapodás rendelkezik. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
a Budapest X. kerület, Halom utca 37/b szám alatti irodaházban lévő, 14m2 

alapterületű iroda bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

380/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 37/b szám alatti irodaházban lévő, 14m2 alapterületű 
iroda bérbeadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Halom utca 37/b szám alatti irodaházban lévő, 14m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi 
száma: 41460/11) az Országgyűlés Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., adószáma: 
15300014-2-41, képviseli: Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes) részére 
iroda céljára, 2015. november l. napjától határozatlan időre, legkésőbb Révész Máriusz 
országgyűlési képviselői megbízatásárrak megszűnéséig bérbe adja. 
2. A Képviselő-testület a helyiség bérleti díját 13 OOO Ft/hó összegben határozza meg, amely 
mentes az általános forgalmi adó alól. 
3. A Képviselő-testület a helyiség használatával kapcsolatban fizetendő közüzemi díjak 
mértékét 5 544 Ftlhó összegben határozza meg. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. október 31. 
a Jegyző Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 24. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A Képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2015. november 19-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.20 óra. 

J~.~n 
polgármester 

elnök 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. október 22-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferenc 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Ehrenberger Krisztina 

FodorJános 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Végh Erzsébet 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r/!lezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kántor Gézáné 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 
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