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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a Népjóléti Bizottság 2011. október 11-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 100.) megtartott ülésén. 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 900 óra 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai,  
 
 
 
 
Távolmaradását előre jelezte:   Távolmaradás oka: 
 
Bakondyné Eperjesi Erika a bizottság nem képviselő tagja kötelező munkahelyi elfoglaltság 
Dr. Csóka Gabriella a bizottság nem képviselő tagja kötelező munkahelyi elfoglaltság 
Gagyi Róbert  a bizottság nem képviselő tagja kötelező munkahelyi elfoglaltság 
 
 
 
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 
Göncziné S. Gabriella  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
  Egyesített Bölcsődék vezetője 
Büki Péter  Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

vezetője 
Novák Andrea  Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részéről 
Pfeifer Istvánné  Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését.  Megállapítja, 
hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
A napirend elfogadása előtt beszámol 
1. az orvosi rendelők felújításának helyzetéről, 
2. az Egészségügyi Szolgálat vezetői álláshelyére kiírt pályázatról, 
3. az egészségügyi referensi álláshelyre kiírt pályázatról, 
4. a készülő új lakásrendeletről. 
Felkéri a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetőjét, hogy a következő bizottsági ülésre 
készüljön a bizottsági tartalékkeret felhasználására vonatkozó előterjesztés. 
 
Kéri, szavazzon a Bizottság a napirend elfogadásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendjét: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék alapító 
okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott család térítési díjának méltányosságból 
történő csökkentése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez 
történő csatlakozás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. „Kőbánya Karácsonya” ünnepség keretében történő megajándékozás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. „Kőbánya Karácsonya” ünnepség keretében Betlehem felállítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. 14 db önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatos pályázat kiírása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

9. Budapesti Rendőr-főkapitányság részére az 1108 Budapest, Maglódi út 38. III. épület 
fszt. 2. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. Önkormányzati lakás bérleti jogának megszüntetése, valamint lakás bérbeadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése (Maglódi út, 
Kada u., Hölgy u., Maláta u., Bihari u.) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok 
lakáskérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
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Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék alapító 

okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 12. számú előterjesztésben foglalt 
döntési javaslat támogatásáról. 
 
 
A Népjóléti Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról szóló 12. 
számú előterjesztést. 
 

 

2. napirendi pont: 
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 9. számú előterjesztésben foglalt 
döntési javaslat támogatásáról. 
 
 
A Népjóléti Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról szóló 9. számú előterjesztést. 
 
 
 

3. napirendi pont: 
Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott család térítési díjának méltányosságból 

történő csökkentése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
 

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

ZÁRT ÜLÉS 
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4. napirendi pont: 
Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez történő 

csatlakozás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 2. számú előterjesztés 1. mellékletében 
foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
 
 
424/2011. (X. 11.) NB határozat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez 
történő csatlakozásról 
(4 igen, egyhangú szavazat) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat csatlakozik a 2012. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Bizottság 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 
Határidő:    azonnal 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

     Humán Iroda vezetője 
2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

nyújtandó támogatás összege pályázónként 5 000 Ft/hó/fő. 
3. Kiírja a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusú és „B” típusú 
pályázatát. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14. 

4. A pályázónak a szociális rászorultsága igazolására csatolnia kell az előző havi nettó 
jövedelmének igazolását. 

5. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről az önkormányzat honlapján, 
valamint a Kőbányai Hírek című lapban gondoskodjék. 
Határidő:    azonnal 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

     Humán Iroda vezetője 
     Jegyzői Iroda vezetője 
6. Felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 7 millió Ft betervezéséről 
gondoskodjék. 
Határidő:    2012. január 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

     Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
     Humán Iroda vezetője 
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5. napirendi pont: 
 „Kőbánya Karácsonya” ünnepség keretében történő megajándékozás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
 

Elnök: Javasolja, hogy ellentétben az eddigi gyakorlattal, szélesebb körben gyűjtsék össze az 
információkat a megajándékozottak köréről. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 10. számú előterjesztésben foglalt döntési 
javaslat támogatásáról. 
 
 
A Népjóléti Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal támogatja a „Kőbánya Karácsonya” 
ünnepség keretében történő megajándékozásról szóló 10. számú előterjesztést. 
 

 

6. napirendi pont: 
 „Kőbánya Karácsonya” ünnepség keretében Betlehem felállítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 
 
Weeber Tibor: Elmondja, hogy a Betlehem figuráinak száma bővül, illetve a tervezett összeg 
a garanciális javítások költségét is tartalmazza. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Elnök: Zavarónak tartja, hogy az információkat – jelen esetben a költségvetést – utolsó 
pillanatban kapják meg. Kéri, hogy a mellékleteket időben csatolják az előterjesztésekhez. 
 
 
Szóbeli módosító javaslat: 
 
Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezetben az „1 200 000 Ft” szövegrész helyébe a 
„470 000 Ft” szöveg lépjen. (11/1. módosító javaslat) 
Kéri, döntsön a Bizottság a módosító javaslat elfogadásáról. 
 
 
A Népjóléti Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a „Kőbánya Karácsonya” 
ünnepség keretében Betlehem felállításáról szóló 1. számú előterjesztés 1. mellékletében 
foglalt határozattervezethez benyújtott 11/1. számú módosító javaslatot. 
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Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a 11. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt 
határozattervezet elfogadásáról, a módosítással együtt. 
 
 
425/2011. (X. 11.) NB határozat 
a „Kőbánya Karácsonya” ünnepség keretében Betlehem felállításáról 
(4 igen, egyhangú szavazat) 
1. A Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete részére megállapodás 

keretében bruttó 470 000 Ft támogatást nyújt a felállítandó Betlehem elkészítésére, a 
Népjóléti Bizottság céltartaléka – Tréning költségvetési sor terhére, a céltartalék 
felszabadításával egyidejűleg. 

2. Felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 
    Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
     
 

7. napirendi pont: 
14 db önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatos pályázat kiírása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
 

Elnök: Röviden ismerteti a pályázati feltételeket. Javasolja, hogy a pályázók kapjanak 
részletes írásos tájékoztatót. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Weeber Tibor: Javasolja, hogy a pályázatok elbírálására 2012 januárjában a Bizottság 
rendkívüli ülésén kerüljön sor. 
 
 
Szóbeli módosító javaslat: 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy az Önkormányzat honlapján közzétételre kerülő 
teljes terjedelmű pályázati kiírás II. 1. d) pontjában a „bérletében” szövegrész helyébe az 
„önkormányzati bérletében” szöveg lépjen. (3/1. módosító javaslat) 
A Kőbányai Hírek című lapban közzétételre kerülő rövidített pályázati kiírásban tájékoztassák 
a lakosságot arról, hogy a részletes pályázati kiírás megtalálható az Önkormányzat hivatalos 
honlapján, hirdető tábláján, valamint a Humán Irodán. (3/2. módosító javaslat) 
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Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a 3. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt 
határozattervezet 1. és 2. mellékletéhez benyújtott módosító javaslatok elfogadásáról. 
 
 
A Népjóléti Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a 14 db önkormányzati lakás 
bérbeadásáról szóló pályázat kiírásáról szóló 1. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt 
határozattervezet 1. mellékletéhez benyújtott 3/1., valamint a 2. mellékletéhez benyújtott 3/2. 
számú módosító javaslatot. 
 
 
Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a 3. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt 
határozattervezet elfogadásáról, a módosításokkal együtt. 
 
 
426/2011. (X. 11.) NB határozat 
14 db önkormányzati lakás bérbeadásáról szóló pályázat kiírásáról 
(4 igen, egyhangú szavazat) 
1. Pályázatot ír ki 14 db önkormányzati lakás bérbeadására a módosított 1. melléklet 

szerinti tartalommal. 
2. A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján kerül közzétételre 

teljes terjedelemben. A Kőbányai Hírek című lapban a pályázati kiírás rövidített 
változata jelenik meg a 2. mellékletben foglaltak szerint. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:   2011. november 1. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 
    Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
    Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
 

8. napirendi pont: 
A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
 
Elnök: Az előző bizottsági ülésen részletesen tárgyalták a rendelettervezetet. A Kőbánya 
Kártya bevezetése folyamatban van. Az elmúlt ülésen úgy döntöttek, hogy a gyógyászati 
segédeszközök támogatása kerüljön be a rendelettervezetbe. Javasolja, hogy a rendelkezésre 
álló 25 M Ft-ot több részletben pályáztassák. Fel kell osztani az összeget, és a pályázatot 
negyedévente kell kiírni. Az első után látható lesz majd, hogy milyen változtatásokra van 
szükség. Amennyiben a rendeletbe bekerül, az érintett orvosokkal együtt dönteni kell a 
támogatandó gyógyászati segédeszközök köréről. 
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Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint bizonyos védőoltások körét terjesszék ki a lakosság 
számára. A gyógyászati segédeszközök esetében pedig elsődlegesnek tartja a prevenciót. 
 
Elnök: Október 25-én (kedd) 800 órára rendkívüli bizottsági ülést hív össze a gyógyászati 
segédeszközök támogatásának pályázati kiírására. 
 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 13. számú előterjesztésben 
foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
 
A Népjóléti Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal támogatja a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 13. számú előterjesztést. 
 

 
 

9. napirendi pont: 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére az 1108 Budapest, Maglódi út 38. III. épület 

fszt. 2. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 4. számú előterjesztés 1. mellékletében 
foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
 
 
427/2011. (X. 11.) NB határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére az 1108 Budapest, Maglódi út 38. III. épület 
fszt. 2. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosításáról 
(4 igen, egyhangú szavazat) 
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások 
béréről szóló 68/2008. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. fszt. 400. szám alatti többszörös bérlőkijelölésű 
önkormányzati lakás helyett az 1108 Budapest, Maglódi út 38. III. épület fszt. 2. szám 
alatti egy + fél szobás, 55 m2 alapterületű, komfortos önkormányzati lakásra többszörös 
bérlőkijelölési jogot biztosít a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére. 
Határidő:   2011. november 15. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 
    Humán Iroda vezetője 
 

 
 
 
 
 



9 

10. napirendi pont: 
Önkormányzati lakás bérleti jogának megszüntetése, valamint lakás bérbeadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 

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

ZÁRT ÜLÉS 
 

11. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése (Maglódi út, 

Kada u., Hölgy u., Maláta u., Bihari u.) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 
 

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

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 

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

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
13. napirendi pont: 

Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Népjóléti Bizottság ülését 1220 órakor 
bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 

…………………………………. 
Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

…………………………………. 
Szabóné Gerzson Sarolta 

bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 
 
 
 
 
 

� meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 
 
� jelenléti ív 
 
� ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 
 
□ írásban benyújtott módosító javaslat  
 
□ jegyző törvényességi észrevétele  
 
□ interpelláció 
 
□ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 
 
□ felszólalási jegy 
 


