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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. augusztus 23-án 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, 
Bakondyné Eperjesi Erika, dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő 
tagjai 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor  alpolgármester 
Ehrenberger Krisztina Humán Iroda vezetője 
Horváthné dr. Tóth Enikő  Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Egervári Éva jogász 
Novozánszky Lídia egészségügyi szakreferens 
Büki Péter Bárka Kőbányai Gyermekjóléti Központ vezetője 
Dr. Molnár Andor Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatója 
Pfeifer Istvánné Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
 
 
356/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1) A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének pályáztatása 
2) A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetése 
3) Védőnői szakmai napok támogatása 
4) A Kőbányai Idősügyi Tanács működésére céltartalékba helyezett összeg felszabadítása 
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5) A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006 (I. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

6) A szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

7) Az önkormányzat által folyósított kamatmentes önkormányzati hitel visszafizetési 
feltételeinek módosítása 

8) Közalkalmazotti kérelmek kamatmentes támogatásra 
9) Lejárt határidejű lakásbérleti szerződések 
10) Bérbeadói hozzájárulások megadása 
11) Önkormányzati lakás bérbeadásának visszavonása 
12) Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok lakáskérelme 
13) Pénzbeli térítés ellenében történő lakásbérleti jogviszony megszüntetések 
14) Önkormányzati lakások nyílászáróinak cseréje 
15) Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
16) Egyebek 

• A TÁMOP-3.1.6-11/3 – „Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által 
nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” 
– pályázaton konzorciumi partnerként való részvétel 

 
 
 
 

 1./ Napirendi pont: 
 A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének pályáztatása 
  
 
 
357/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat orvos-igazgatói álláshely betöltésére kiírandó pályázat szövege az alábbiak szerint 
módosuljon: 
1) „A pályázat elbírálásánál előnyt jelent” részből kerüljön ki az „egészségügyi 

menedzseri végzettség” alpont; 
2) A „Pályázati feltételek” részbe második alpontként kerüljön be az alábbi szöveg: 

„egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés (ezen előírt képesítési feltétel alól a 13/2002. 

(III. 28.) EüM. Rendelet 4. §-ában foglaltak szerint felmentés adható)” 
 
 
 
358/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy írjon ki pályázatot a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshely betöltésére, az 1. mellékletben 
meghatározott tartalommal, a módosításokkal együtt. 
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359/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshely 
betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók meghallgatására és a pályázatok 
véleményezésére a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint létrehozandó bizottság tagjának Weeber 
Tibor alpolgármestert javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
 
 
 

 2./ Napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetése 

 
 
 
360/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
1 fő nem szavazott 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy dr. Molnár Andor – a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatója – vezetői megbízását 2011. december 14. napjával 
vonja vissza, valamint 2011. december 14-ei hatállyal a közalkalmazotti jogviszonyának 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá. 
A Bizottság továbbá javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert a szükséges 
munkaügyi intézkedések megtételére. 
 
 
 
361/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat költségvetési támogatását 5 930 288 Ft-tal (személyi juttatás 4 669 518 Ft, 
munkáltatót terhelő járulék 1 260 770 Ft) emelje meg, a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére azzal, hogy a költségvetési támogatás dr. Molnár Andor 
szabadság-megváltásának kifizetésére fordítható. 
A Bizottság továbbá javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
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 3./ Napirendi pont: 
  Védőnői szakmai napok támogatása 
 
 
362/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálatának kétnapos 
(2011. szeptember 29-30.) szakmai programját – megállapodás keretében – 100 000 Ft-tal 
támogatja a bizottság működési célú általános tartalékkerete terhére. 
 
Határidő:    2011. szeptember 15. 
Felelős:    humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 
 
 
 

 4./ Napirendi pont: 
A Kőbányai Idősügyi Tanács működésére céltartalékba helyezett összeg felszabadítása 

 
 
363/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
rendeletének 15. mellékletében az Idősügyi Tanács költségeire céltartalékba helyezett 
1 000 000 Ft-ot felszabadítja. 
 
Határidő:    2011. november 1. 
Felelős:    humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 
 
 
 
  5./ Napirendi pont: 

A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006 (I. 20.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
364/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1. mellékletében 
foglaltak szerint alkossa meg a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. 
(I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
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  6./ Napirendi pont: 
A szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
 
 
365/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1. mellékletében 
foglaltak szerint alkossa meg a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
 
 

7./ Napirendi pont: 
Az önkormányzat által folyósított kamatmentes önkormányzati hitel visszafizetési 
feltételeinek módosítása 

 
 
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  - 
 
 
 

8./ Napirendi pont: 
Közalkalmazotti kérelmek kamatmentes támogatásra 

 
 
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  - 
 
 
 

9./ Napirendi pont: 
Lejárt határidejű lakásbérleti szerződések 

 
 
372/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – lejárt határidejű lakásbérleti 
szerződések és a szerződésük meghosszabbítását elmulasztó bérlők vonatkozásában készített 
– tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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10./ Napirendi pont: 
Bérbeadói hozzájárulások megadása 

 
 
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  - 
 
 
 
 

11./ Napirendi pont: 
Önkormányzati lakás bérbeadásának visszavonása 

 
 
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  - 
 
 
 

12./ Napirendi pont: 
Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok 
lakáskérelme 

 
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: 
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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14./ Napirendi pont: 
Önkormányzati lakások nyílászáróinak cseréje 

 
 
389/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a nyílászáró cserére vonatkozó kérelmek közül – az 5. és 7. sorszámú 
kivételével - az 1. mellékletben szereplő 12 fő, lakbérhátralékkal nem rendelkező bérlő 
kérelmét támogatja. 
 
 
390/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy  

• a nyílászárók cseréjének elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg az előzetes 
költségvetésben szereplő összegek alapján 4 971 500 Ft összeghatárig, továbbá 

• a fennmaradó 1 089 500 Ft összeg felhasználására tegyen javaslatot a következő 
bizottsági ülésre. 
 
 
 
15./ Napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

 
 
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  - 
 
 
 

16./ Napirendi pont: 
Egyebek 

 
A TÁMOP-3.1.6-11/3 – „Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 
által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök 
beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének 
támogatása érdekében” – pályázaton konzorciumi partnerként való részvétel 

 
 
 
392/2011. (VIII. 23.) sz. Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, értsen egyet azzal, hogy a Kőbányai 
Korai Fejlesztő Központ konzorciumi tagként vegyen részt a TÁMOP-3.1.6-11/3 kódszámú, 
„Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások 
fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” című pályázati felhíváson, 
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amely pályázat konzorciumi vezetője a Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert és az 
Egyesített Bölcsődék vezetőjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket és 
nyilatkozatokat tegyék meg. 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Gagyi Róbert megérkezett. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a bizottság ülését 1100 órakor bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Dr. Fejér Tibor      Szabóné Gerzson Sarolta 

bizottsági tag             bizottsági elnök 
 


