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Készült a Népjóléti Bizottság 2014. június 26-án a Budapest-.P.ö:váms-X: ·kerület-Kőbányai·····--·;
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Sz~nl=-L1fuzló tér :~~~-i::k: ~m. l OÖ;:)'vl/:· .:
megtartott rendkívüli ülésén.
, ~/
·~ ~ l · 1.
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K. h8'-t2f.1, !JJ?lLlfJA .._.....)~f\:v-~::::~;

Az ülés kezdetének időpontja: 835 óra

A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök,
dr. Csicsay Claudius Iván, Dr. Fejér Tibor, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai,
Távolmaradását előre jelezte:
dr. Csóka Gabriella, a bizottság nem képviselő tagja
Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagja
Tubák István, a bizottság nem képviselő tagja

Távolmaradás oka:
igazoltan távol
igazoltan távol
igazoltan távol

Tanácskozási joggal j elen vannak:
Weeber Tibor
Dr. Egervári Éva
Horváthné dr. Tóth Enikő
Ehrenberger Krisztina

alpolgármester
a Jogi Csoport részéről
a Polgármesteri Kabinet részéről
a Humán Iroda vezetője

Meghívottak:
Kárpáti Beatrix

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság rendkívüli ülését.
Megállapítja, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi Éva
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.

Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy az SZMSZ 63. §-an foglaltak
alapján kézfelemeléssei szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Népjóléti Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét
[15112014. (VI. 26.)]:

l.

Az Önkormányzat jelzálogjogával terhelt ingatlan további jelzáloggal történő terheléséhez
való hozzájárulás
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
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l. napirendi pont:
Az Önkormányzat jelzálogjogával terhelt ingatlan további jelzáloggal történő terheléséhez
való hozzájárulás
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 397. számú
előterjesztés elfogadásáról.
152/2014. (VI. 26.) NB határozat
az Önkormányzat jelzálogjogával terhelt 1108 Budapest, Tavas utca 3. A. Ih. 3/6. szám
alatti ingatlan további jelzáloggal történő terheléséhez való hozzájárulásról
(4 igen, egyhangú szavazattal)
A Népjóléti Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az ll 08 Budapest, Tavas utca 3. A. lh. 3/6. (hrsz.:
42309/118/A/82) szám alatti, Galgóczi András és Galgócziné Szalai Noémi 1/2-1/2 arányú
tulajdonában álló ingatlanra az ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 2426.) nevében eljáró Egry József utcai Fiók (1111 Budapest, Egry József utca 2.) javára legfeljebb
2 400 OOO Ft lakáscélú kölcsön és járulékai erejéig a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 3 OOO OOO Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjogát követően, az ötödik
ranghelyen jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
Határidő:
2014. július 15.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 840 órakor bezárja.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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A jegyzőkönyv mellékletei

előterjesztések

./

meghívó,

./

jelenléti ív

./

ülésről

D

határozatok melléklete

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

(elektronikus adathordozón)

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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Bizottsági tagok:
Szabóné Gerzson Sarolta
Dr. Csicsay Claudius Iván
Dr. Fejér Tibor
Mihalik András
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Dr. Csóka Gabriella
Gagyi Róbert
Tubák István

Tanácskozási joggal: (aláírás)
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