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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Népjóléti Bizottság 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: A Népjóléti Bizottság 2011. március 1-jén megtartott ülésén a Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest 
X., Szent László tér 29. I. em. 100. sz.)  
 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 900 óra 
 
 
 
J e l e n  v a n n a k :  
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, dr. Csicsay Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Mihalik 
András, a bizottság képviselő tagjai, 
Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagja 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Bakondyné Eperjesi Erika, dr. Csóka Gabriella, a bizottság nem képviselő tagjai 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor  alpolgármester 
Ehrenberger Krisztina Szociális és Egészségügyi Főosztály vezetője 
Horváthné dr. Tóth Enikő  Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Korpai Anita Jogi Osztály vezetője 
Dr. Boldog Krisztina Jogi Osztály részéről 
Novozánszky Lídia egészségügyi szakreferens 
Csornai Károly Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

részéről 
Dr. Molnár Andor Egészségügyi Szolgálat vezetője 
Pfeifer Istvánné Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
Szabó Katalin Ildikó Kőbányai Családsegítő Szolgálat vezetője 
Ambrus Zsuzsanna Kőbányai Gyermekjóléti Központ vezetője 
 
 
ELNÖK: Szabóné Gerzson Sarolta 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
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88/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1) Javaslat vállalkozó orvosok mellett dolgozó közalkalmazottak (vegyes praxisok) 
létszámcsökkentésére (Bizalmas: a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 10. §-a értelmében) 

2) Javaslat az orvosi rendelők karbantartási és felújítási ütemezésére 

3) Javaslat tüdőgyulladás elleni védőoltás beszerzésére idősek otthonában elhelyezett 
ellátottak számára 

4) Javaslat a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozásával 
kapcsolatban hozott 25/2011. (I. 20.) sz. önkormányzati határozattal módosított 
2383/2010. (XI. 18.) sz. önkormányzati határozat módosítására 

5) Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének 
elfogadására 

6) Javaslat nyugdíjasok üdültetésére vonatkozó pályázat kiírására 

7) Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010 (…) sz. 
önkormányzati rendelet megalkotására a gyermekjóléti alapellátást nyújtó 
intézményekről szóló 3/2006. (I. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

8) A Kőbányai Gyermekjóléti Központ szervezetfejlesztésére kapott bizottsági 
támogatás elszámolása 

9) Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi beszámolójának 
elfogadására 

10) Javaslat a Kőbányai Gyermekjóléti Központ 2010. évi szakmai beszámolójának 
elfogadására 

11) Beszámoló a Kőbányai Családsegítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről 

12) Javaslat közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kapcsán korengedményes 
nyugdíj átmeneti idejére pénzfedezet biztosítására (Bizalmas: a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

10. §-a értelmében) 

13) Tájékoztató a lejárt idejű lakásbérleti szerződések tekintetében 2011. január 31-i 
állapot alapján (Bizalmas: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 10. §-a értelmében) 

14) Tájékoztató a 2010. évben elvégzett, önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások 
bérleményellenőrzése alapján összegzett tapasztalatokról 

15) Pénzbeli térítés ellenében történő lakásbérleti jogviszony-megszüntetések 
(Bizalmas: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 10. §-a értelmében) 

16) Javaslat közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról (Bizalmas: a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

10. §-a értelmében) 
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17) Javaslat bérbeadói hozzájárulások megadására (Bizalmas: a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

10. §-a értelmében) 

18) Javaslat lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő bérbeadói 
hozzájárulás megadására (Bizalmas: a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 10. §-a 

értelmében) 

19) Javaslat korábban hozott bizottsági döntés visszavonására (Bizalmas: a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 10. §-a értelmében) 

20) Javaslat lakás bérbeadását kérő, létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 
élethelyzetben lévő állampolgár kérelmének elbírálására (Bizalmas: a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 10. §-a értelmében) 

21) Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében (Bizalmas: a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény 10. §-a értelmében) 

22) Javaslat 5 db önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatos pályázat kiírására 

23) Egyebek 
• Javaslat Bárczy István Díj adományozására 

 
 
 

 1./ Napirendi pont: 
Javaslat vállalkozó orvosok mellett dolgozó közalkalmazottak (vegyes praxisok) 
létszámcsökkentésére 

 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 
 
 

 2./ Napirendi pont: 
Javaslat az orvosi rendelők karbantartási és felújítási ütemezésére 

 
 
90/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság elfogadja az Önkormányzat orvosi rendelőinek beruházási, 
karbantartási és felújítási tervére vonatkozó – az előterjesztés mellékletét képező – javaslatot. 
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91/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy az orvosi 
rendelők karbantartási, felújítási terve alapján készíttesse el a feladatok részletes, 
rendelőnkénti ütemezését a 2011. évre, és ennek megfelelően kezdjék meg a munkálatokat. 
 
 
92/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a Budapest X., 
Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő kiváltásával kapcsolatos feladatok előkészítésére. 
 
 
93/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi 
Önkormányzattal, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Kőbányai Egészségház 
körüli parkolási lehetőségek biztosítása és a járdahasználat rendbetételének kérdésében. 
 
 
 

 3./ Napirendi pont: 
Javaslat tüdőgyulladás elleni védőoltás beszerzésére idősek otthonában elhelyezett 
ellátottak számára 

 
 
94/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. által működtetett Idősek Otthonában és az átmeneti gondozóházban elhelyezett 
ellátottak tüdőgyulladás elleni prevenciójára 140.000 Ft összeget biztosítson a képviselő-
testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az oltással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
 

 
 4./ Napirendi pont: 

Javaslat a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozásával 
kapcsolatban hozott 25/2011. (I. 20.) sz. önkormányzati határozattal módosított 
2383/2010. (XI. 18.) sz. önkormányzati határozat módosítására 

 
 
95/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2383/2010. (XI. 18.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közös igazgatású, többcélú, önállóan 
működő költségvetési szervet hoz létre 2011. április 1-jével a Kőbányai Gyermekjóléti 
Központ és a Kőbányai Családsegítő Szolgálat összeolvadásával. Az összeolvadással létrejött 
jogutód költségvetési szerv számára a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. átadja a korábban 
általa ellátott szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás). 
 
 
 

 
 5./ Napirendi pont: 

Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására 
 
 
96/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét elfogadja, 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
 
 
 

 6./ Napirendi pont: 
Javaslat nyugdíjasok üdültetésére vonatkozó pályázat kiírására 

 
 
97/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg, milyen módon valósítható 
meg a nyugdíjasok üdültetése Balatonlellén az őszi szezonban, és a Balatonalmádi 
üdültetéssel azonos feltételekkel szervezze meg a balatonlellei őszi turnusokat is. 
 
 
98/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a 
nyugdíjasok üdültetésére plusz két turnust indítsanak Balatonlellén az őszi szezonban. 
 
 
99/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a nyugdíjasok Balatonalmádiban történő 
üdültetésére vonatkozó alábbi pályázati kiírás szövegét egészíttesse ki a balatonlellei üdülőbe 
szervezett őszi turnusok időpontjával, és gondoskodjék a pályázat Kőbányai Hírekben és az 
önkormányzat honlapján történő közzétételéről: 
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„PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete üdülési lehetőséget 
kínál kőbányai nyugdíjasok részére az önkormányzat Balatonalmádiban (8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 1-3.) fekvő üdülőjébe.  
Az üdülésre csoportok és magánszemélyek is jelentkezhetnek.  
Az önkormányzat a szállást, az étkezést és az utazást biztosítja.  
Részvételi hozzájárulás: 1000,- Ft 
A részvételi hozzájárulást az üdülés előtt kell befizetni. 
 
A pályázaton részt vehet, aki  

• Kőbányán bejelentett lakcímmel rendelkező nyugdíjas 
• 2009-2010. évben önkormányzat által támogatott üdülésben nem vett részt 
• vállalja az idegenforgalmi adó megfizetését (420,- Ft/éjszaka) 

 
Megpályázható turnusok: 
1. turnus. 2011. május 16-21. 
2. turnus: 2011. május 23-28. 
3. turnus: 2011. május 30-június 4. 
4. turnus: 2011. szeptember 12-17. 
5. turnus: 2011. szeptember 19-24. 
6. turnus: 2011. szeptember 26-október 1. 
 
A turnusok ebéddel kezdődnek és reggelivel fejeződnek be. 
Az üdülés alatt két gondozónő lesz a csoporttal, ők készítik a reggelit és a vacsorát. Az ebédet 
a háztól kb. 300 m-re fekvő önkiszolgáló étteremben biztosítjuk. 
Az üdülőben és az étteremben az akadálymentesítés nem megoldott. 
 
A pályázathoz benyújtandó: 

• pályázati adatlap 
• jövedelemigazolásról másolat 
 

Az üdülés megkezdése előtt orvosi igazolás bemutatása szükséges. 
 
A pályázatokat 2011. április 15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Főosztályán. 
Az üdülésben részt vevőkről és turnus beosztásokról a Népjóléti Bizottság május 3-i ülésén 
dönt. 
További információkat és pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Főosztályán lehet beszerezni. (1102 Budapest, Szent László tér 29. Fsz./33. tel.: 
4338-331) 
        

Népjóléti Bizottság” 
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 7./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2011 (…)  
önkormányzati rendelet megalkotására a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről 
szóló 3/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
100/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a …/2011. (…) 
önkormányzati rendelet-tervezetet a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 
3/2006. (I. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 
 

 8./ Napirendi pont: 
A Kőbányai Gyermekjóléti Központ szervezetfejlesztésére kapott bizottsági támogatás 
elszámolása 

 
 

101/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság elfogadja a Kőbányai Gyermekjóléti Központ elszámolását a bizottsági 
keretből szervezetfejlesztésre kapott 300.000 Ft összegű támogatásról. 

 
 
 
 
 

 9./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi beszámolójának 
elfogadására 

 
 

102/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2010. évi beszámolóját vegye tudomásul. 
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 10./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Gyermekjóléti Központ 2010. évi szakmai beszámolójának 
elfogadására 

 
 

103/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a Kőbányai Gyermekjóléti Központ 2010. évi beszámolóját tudomásul 
veszi. 

 
 
 

 11./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Kőbányai Családsegítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről 

 
 

104/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a Kőbányai Családsegítő Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul 
veszi. 
 

 
 
 

 12./ Napirendi pont: 
Javaslat közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kapcsán korengedményes nyugdíj 
átmeneti idejére pénzfedezet biztosítására 

 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 

 13./ Napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt idejű lakásbérleti szerződések tekintetében 2011. január 31-i állapot 
alapján 

 
 
106/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság tudomásul veszi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lejárt lakásbérleti 
szerződésekre és a szerződés megkötését nem teljesítő bérlőkre vonatkozó tájékoztatóját. 
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107/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 
bizottság júniusi ülésére készíttessen megoldási tervet arra vonatkozóan, hogy a végrehajtási 
szakaszban lévő lakáskiürítések lebonyolítását mely szinten és hogyan lehet lerövidíteni. 
 
 
 
 
 

 14./ Napirendi pont: 
Tájékoztató a 2010. évben elvégzett, önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások 
bérleményellenőrzése alapján összegzett tapasztalatokról 

 
 
108/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság tudomásul veszi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. önkormányzati 
tulajdonú lakásokban 2010. évben elvégzett bérleményellenőrzésekről szóló tájékoztatóját. 
 
 
109/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy végeztesse el az önkormányzati lakások 
bérbeadásának feltételeiről, és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítását a bérleti jogviszony időtartamára vonatkozóan oly módon, hogy az 
önkormányzati lakásokat kizárólag határozott időre lehessen bérbe adni. 
 
 
 

 15./ Napirendi pont: 
  Pénzbeli térítés ellenében történő lakásbérleti jogviszony-megszüntetések 
 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
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 16./ Napirendi pont: 
  Javaslat közalkalmazottak lakáscélú támogatására 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 
 
 

 17./ Napirendi pont: 
  Javaslat bérbeadói hozzájárulások megadására 

 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 
 
 

 18./ Napirendi pont: 
Javaslat lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő bérbeadói 
hozzájárulás megadására 

 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
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 19./ Napirendi pont: 
  Javaslat korábban hozott bizottsági döntés visszavonására 

 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 
 
 
 

 20./ Napirendi pont: 
Javaslat lakás bérbeadását kérő, létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben 
lévő állampolgár kérelmének elbírálására 

 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 
 

 21./ Napirendi pont: 
  Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében 
 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
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 22./ Napirendi pont: 
Javaslat 5 db önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatos pályázat kiírására 

 
 
 
135/2011. (III. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság elfogadja az Önkormányzat saját eszközeiből épített 5 db 
önkormányzati lakás bérbeadására kiírt nyilvános pályázat tartalmát. 
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:    2011. április 1. 
Felelős:    Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
     Szabó László vezérigazgató 
 
 
 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a bizottság ülését 1315 órakor bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 

 
Dr. Csicsay Claudius Iván      Szabóné Gerzson Sarolta 

bizottsági tag             bizottsági elnök 
 
 


