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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. szeptember 13-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, 
Dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagjai 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Bakondyné Eperjesi Erika, a bizottság nem képviselő tagja 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor  alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Kárpáti Beatrix Humán Iroda részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő  Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Egervári Éva jogász 
Novozánszky Lídia egészségügyi szakreferens 
Büki Péter Bárka Kőbányai Gyermekjóléti Központ vezetője 
Deézsi Tibor Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
Pfeifer Istvánné Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
Dr. Légrádi Márk 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. 
 
 
393/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletének megalkotása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

2) Egészségügyi ellátási szerződés megkötése a Poldental Fogászati Kft-vel, dr. Futanics 
Gyöngyi fogszakorvos működtetési jogának dr. Pol István részére történő elidegenítését 
követően 

3) A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ által benyújtandó pályázatok 
elvi támogatása 

4) A vállalkozó orvosok melletti közalkalmazottak csoportos létszámcsökkentésének 
alakulása a 2011. augusztus 31-ei állapot szerint 

5) Pénzeszközátadás a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 
6) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

önkormányzati rendeletének megalkotása a szociális ellátások és gyermekvédelmi 
támogatások helyi szabályozásáról 

7) A normatív kötött támogatások, egyes jövedelempótló támogatások 2011. évi 
többletforrás-igénye 

8) Orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzete 
9) Önkormányzati lakások lakásállományból való törlése 
10) Lakásmobilitás jogcímen bérbe adott lakások helyzete 
11) Lakáskiürítéssel érintett végrehajtások 
12) Önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása 
13) Lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő bérbeadói hozzájárulások 

megadása 
14) Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok 

lakáskérelmei 
15) Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
16) Egyebek 

• Tájékoztató a Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról 
 
 
 
 

 1./ Napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletének megalkotása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
394/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(1 igen, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság nem kívánja részletesen tárgyalni a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet. 
 
395/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság egyetért a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzat-tervezetének népjóléti ágazatot érintő rendelkezéseivel, és 
javasolja a képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének 
megtárgyalását. 
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 2./ Napirendi pont: 
Egészségügyi ellátási szerződés megkötése a Poldental Fogászati Kft-vel, dr. Futanics 
Gyöngyi fogszakorvos működtetési jogának dr. Pol István részére történő 
elidegenítését követően 

 
 
396/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
1 fő nem szavazott 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Dr. Futanics Gyöngyi egyéni 
vállalkozó fogszakorvossal a 300096605-ös számú területi ellátási kötelezettséggel járó 
felnőtt fogorvosi praxis működtetésére kötött szerződéseket közös megegyezéssel szüntesse 
meg, egyben döntsön a 300096605-ös számú területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt 
fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási és használatba adási 
szerződések megkötéséről a Poldental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 
3200 Gyöngyös, Gólya u. 56., Cg. 10-09-032245), és hatalmazza fel a Polgármestert a 
szerződések aláírására. 
 
 
 

 3./ Napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ által benyújtandó pályázatok 
elvi támogatása 

 
 
397/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-11-B számú, „Kőbányai kábítószer 
prevenciós programok, általános és célzott komplex prevenciós programok kerületi 
megvalósítása” című pályázatának benyújtását. 
 
 
398/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-11-A számú, „Kőbányai KEF: kerületi 
szakemberképzés, együttműködés és információáramlás erősítése” című pályázatának 
benyújtását. 
 
 
399/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-11-C számú, „Szenvedélybetegek felépülési 
folyamatát segítő intézményi kezdeményezések támogatása” című pályázatának benyújtását. 
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 4./ Napirendi pont: 
A vállalkozó orvosok melletti közalkalmazottak csoportos létszámcsökkentésének 
alakulása a 2011. augusztus 31-ei állapot szerint 

   
 
400/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a vállalkozó orvosok mellett dolgozó közalkalmazott asszisztensek 
körében végrehajtott csoportos létszámcsökkentésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
  5./ Napirendi pont: 

Pénzeszközátadás a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 
 
 
401/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 10. 
mellékletében a Nyugdíjasok üdültetésének lebonyolítására biztosított 4 millió forintból – 
működési célú pénzeszköz átadással - bruttó 583 820 Ft-ot biztosítson a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. részére, egyben kérje fel a Polgármestert az előirányzat-módosítás 
végrehajtására, a vonatkozó megállapodás megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
  6./ Napirendi pont: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletének megalkotása a szociális ellátások és gyermekvédelmi 
támogatások helyi szabályozásáról 
 

 
402/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(2 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság nem támogatja azt a képviselői javaslatot, hogy a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások és 
gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezete 
II. fejezet 5. alcím 8. § (3) bekezdésében a méltányosságból adható rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás esetében a jövedelemhatártól való eltérés 10%-ról 15%-ra 
módosuljon. 
 
 
403/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság nem támogatja azt a képviselői javaslatot, hogy a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások és 
gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezete 
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III. fejezet 13. alcím 26. § (2) bekezdése és 27. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
módosuljon: 
 

„26. § (2) 

A gyógyászati segédeszköz támogatás 2011. év hátralévő időszakára egy alkalommal 

adható.” 

„27. § (1) 
A kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl csatolni kell a háziorvos 
vagy a kezelőorvos igazolását arról, hogy a kérelmező részére az adott gyógyászati 

segédeszköz szükséges…” 

 

 
404/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal) 
A Népjóléti Bizottság – minősített többség hiányában – nem javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetből kerüljön ki a III. fejezet 9. alcím 13. § (1) bekezdés c) 
pontja és a 13. alcím. 
 

 
405/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület szociális ellátások és gyermekvédelmi 
támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. 
 
 
 

7./ Napirendi pont: 
A normatív kötött támogatások, egyes jövedelempótló támogatások 2011. évi 
többletforrás-igénye 

 
 
406/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a normatív kötött támogatások, 
egyes jövedelempótló támogatások 2011. évi többletforrására 10 148 eFt-ot biztosítson az 
alábbiak szerint: 

• 4 148 eFt a Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása fejlesztési célú 
céltartalék terhére; 

• 6 000 eFt az Intézmények soron kívüli nagy értékű beszerzései fejlesztési célú 
céltartalék terhére 

A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
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8./ Napirendi pont: 
Orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzete 

 
 
407/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság tudomásul veszi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatóját az orvosi 
rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről. 
 
 
 

9./ Napirendi pont: 
Önkormányzati lakások lakásállományból való törlése 

 
 
408/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése alapján törölje a lakásállományból a 1106 
Budapest, Maglódi út 5. fszt. 9. szám alatti 31 m2 alapterületű, egy szobás, komfort nélküli 
lakást. 
 
 
409/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése alapján törölje a lakásállományból a 1106 
Budapest, Maglódi út 5. fszt. 10. szám alatti 60 m2 alapterületű, kettő szobás, félkomfortos 
lakást. 
 
 
 

10./ Napirendi pont: 
Lakásmobilitás jogcímen bérbe adott lakások helyzete 

 
 
410/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság tudomásul veszi a lakásmobilitás jogcímen bérbe adott lakások 
helyzetéről készített tájékoztatót. 
 
 
Az ülés jelen szakaszában dr. Fejér Tibor elhagyja az üléstermet. 
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ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. 
 
 

11./ Napirendi pont: 
Lakáskiürítéssel érintett végrehajtások 

 
 
411/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság tudomásul veszi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatóját a 
lakáskiürítéssel érintett végrehajtásokról. 

 
 
 
12./ Napirendi pont: 
Önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása 

 
 
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: 
Lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő 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  - 
 
 

14./ Napirendi pont: 
Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok 
lakáskérelmei 
 
 

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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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 

   
 
  Tájékoztató a Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról 

 
 

423/2011. (IX. 13.) Népjóléti Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság tudomásul veszi a 2010 őszétől 2011. július hóig hozott határozatainak 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a bizottság ülését 1300 órakor bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván      Szabóné Gerzson Sarolta 
       bizottsági tag              bizottsági elnök 
 


