BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2014. december 4-én a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I.
em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés kezdetének időpontja: 14°0 óra
A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök,
Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Mácsik András, Varga István, a bizottság képviselő tagjai,
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a bizottság nem
képviselő tagjai.
Tbo~arnd~ob:

Távolmaradását előre jelezte.
Gál Judit
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Radványi Gábor
Weeber Tibor
Dr. Egervári Éva
Ehrenberger Krisztina
Meghívottak:
Kárpáti Beatrix

Gózonné Genszky Gabriella

hivatalos elfoglaltság
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alpolgármester
O'-t),
alpolgármester
a Jogi Osztály képviseletében
a Humánszolgáltatási Főosztáqj~~~ /J01~/Jx.
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Főosztály
a
Humánszolgáltatási
Egészségügyi Osztály vezetője
a
Humánszolgáltatási
Főosztály
Egészségügyi Osztály részéről

Szociális

és

Szociális

és

Az ülést vezeti: Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság rendkívüli
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben nincs
hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
napirendjét [54/2014. (XII. 4.)]:
l.

Az

időskorúak

Előterjesztő:

és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatása
Weeber Tibor alpolgármester

l

Az

l. napirendi pont:
és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

időskorúak

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

Almádi Krisztina: Kérdezi, hogy van-e valami oka annak, hogy a végrehajtási határidő
december 31-e.
Ehrenberger Krisztina: Nincs jelentősége a dátumnak, mert december 19-éig ki szeretnék
osztani a karácsonyi támogatást.

Dr. Fejér Tibor: Szeretné az elismerését kifejezni és megköszönni a Humánszolgáltatási
Főosztálynak ezt a nagy munkát.
Varga István: A maga részéről is megköszöni a Humánszolgáltatási Főosztály munkáját.

Baloghné Stadler Irén: Nagyon fontos, hogy ezek a családok megkapják ezt a támogatást, és
ez nagyon jó kezdeményezés az Önkormányzat részéről. Jó dolog volt ezeket a neveket
olvasni, és nagyon jó dolog volt, hogy nagyon sokan egy emberre gondoltak, ami indokolja,
hogy ezek az emberek kapjanak ilyen támogatást.

Elnök: Amennyiben nincs további hozzászólás, kéri, a Bizottságat hozza meg döntését az
579. számú előterjesztés elfogadásáról.

55/2014. (XII. 4.) HB határozat
az időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Humánszolgáltatási Bizottság a szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet 29. § (l) bekezdése alapján tartós élelmiszerekből álló csomagot
ajándékoz
a) az l. mellékletben meghatározott személyeknek 4 OOO Ft/fő értékben, valamint
b) a 2. mellékletben meghatározott személyek családjának 7 OOO Ft/fő értékben,
amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 32. során
rendelkezésre áll.
Határidő:
2014. december 31.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.
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Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
10
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság rendkívüli ülését 14 órakor bezárja.

K. m. f.

........................................
Vermes Zoltán
bizottsági tag
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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

4

BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG

Jelenléti iv

h A " orakor
,
,
,
, . B1zottsag
.
, uleserol.
·~ , , ,,
2014 .. dt:--.c.e+-.-.....t. k(.... ..........
megtartott Humanszolgaltatas1
O'-'

'l

...

.

. J

l! -;:;

.,

J

.

~ílJ~_W'g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bizottsági tagok:
Dr. Mátrai Gábor
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Bányai Tibor Péter

Dr. Fejér Tibor
Gál Judit
Mácsik András
Varga István
Almádi Krisztina
Baloghné Stadler Irén

Lakatos Béla
Vermes Zoltán

Tanácskozási joggal: (aláírás)
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