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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. december 6-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 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,  
Bakondyné Eperjesi Erika, Dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagjai  
 
 
Távolmaradását előre jelezte:   Távolmaradás oka: 
Gagyi Róbert   kötelező munkahelyi elfoglaltság 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor  alpolgármester 
Kárpáti Beatrix  Humán Iroda részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő  Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Egervári Éva  Jogi Csoport részéről 
Göncziné Sárvári Gabriella  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
  Egyesített Bölcsődék vezetője 
Király Boglárka  Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

részéről 
Novák Andrea  Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részéről 
Deézsi Tibor  Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését.  Megállapítja, 
hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
A napirend elfogadása előtt beszámol az előző bizottsági ülést követően történt – a Bizottság 
hatáskörébe tartozó – eseményekről. 
 
Kéri, szavazzon a Bizottság a napirend elfogadásáról. 
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A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendjét: 
1.  A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal 

kötendő együttműködési megállapodás  
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2.  A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
3.  A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása  
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
4.  A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben megvalósuló részleges integráció és 

gyógypedagógus álláshely biztosítása  
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
5.  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására finanszírozási szerződés megkötése  
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
6.  Orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztató  
 Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
7.  „Három királyfi, három királylány” mozgalmat jelképező gyermekköszöntő zászló  
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
8.  A Népjóléti Bizottság 2012. évi munkatervének tervezete  
 Előterjesztő: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 
9.  Lakások cseréjére vonatkozó kérelmek  
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
10. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok lakáskérelmei  
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
11. 1103 Budapest, Gyömrői út 57. fszt. 1. (hrsz.: 41634) szám alatti önkormányzati tulajdonú 

lakás telephelyként történő bejegyzése 
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
12. Lakásbérleti jogviszonyok (Maglódi út, Kada u., Hölgy u., Kolozsvári u.) pénzbeli térítés 

ellenében történő megszüntetése 
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
13. Népjóléti tárgyú fellebbezések  
 Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi 

teljesítményértékelésének alapját képező célok 
 Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

1. napirendi pont: 
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal 

kötendő együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
Véleménye szerint az alapítvány sok olyan dologgal is foglalkozik, amely a Bárka Szociális 
és Gyermekjóléti Központ illetőségébe tartozik, és a képviselő-testület felmondta a 
szerződést. 
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Weeber Tibor: A kérelmező részéről felmerült, hogy olyan együttműködési megállapodást 
tud-e kötni velük az Önkormányzat, amelynek nincs pénzügyi vonzata. Fix összegű 
szerződést nem tudnak kötni, de olyanról, amelynek nincs pénzügyi vonzata, el lehet 
gondolkodni. 
 
 
Elnök: Ha ilyen kérés merült fel, erről írásos anyagot kellene készíteni akár a következő 
bizottsági ülésre. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A képviselő-testület valóban felmondta a szerződést, de úgy 
emlékszik – bár a határozatban nem szerepel -, szóban elhangzott, hogy újabb együttműködési 
megállapodás lesz kötve. Nem ért egyet az előterjesztéssel. A kérelem mellékletei – 
együttműködési megállapodás tervezet, éves költségvetési terv, beszámoló az alapítvány 
munkájáról, referenciák, bírósági végzés másolata – hiányoznak az előterjesztésből, pedig 
szerette volna látni azokat. Tíz éve van az Önkormányzatnak együttműködési megállapodása 
az Alapítvánnyal, véleménye szerint ezt nem lehet egy mondattal elintézni, meg kellene 
indokolni. Egyetért azzal, hogy az átadott pénzeszközöket csökkenteni kell, de jó lenne, ha ezt 
a kitételt minden más alkalommal is szem előtt tartanák. 
Javasolja, hogy támogassák, és az Önkormányzat 2 000 000 Ft összegig kössön 
együttműködési megállapodást a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvánnyal. (185/1. módosító javaslat) 
 
 
Elnök: Lehet, hogy elhangzott, hogy újabb együttműködési megállapodást kötnek az 
Alapítvánnyal, de a határozatban nem szerepel. Hoztak egy döntést, hogy megszüntetik az 
együttműködést. 
 
 
Kovács Róbert: Meglepőnek tartja, hogy egyáltalán napirendre került a kérdés. Úgy 
gondolja, helyesen döntött a képviselő-testület, amikor felbontotta a szerződést. Az 
Alapítvány elmúlt évi munkáját értékelve látható, hogy két fő tevékenységük van: a 
tavaszköszöntő és a télköszöntő szervezése. Az Önkormányzat által adott pénzből készített 
ajándékcsomagokba pedig egy-egy üveg alkoholt tettek. Ezt nem tartja jónak. 
 
 
Elnök: Megkérdezi az előterjesztőt, támogatja-e az elhangzott módosító javaslatot. 
 
 
Kovács Róbert: A 185/1. módosító javaslatot nem támogatja. 
 
 
Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról szóló 185. számú 
előterjesztéssel kapcsolatos 185/1. módosító javaslat támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem támogatja 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló 185. számú előterjesztéssel kapcsolatos 
185/1. módosító javaslatot. 
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Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról szóló 185. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal támogatja a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő 
együttműködési megállapodásról szóló 185. számú előterjesztést. 
 
 
 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Felhívja a figyelmet az SZMSZ 9. oldalán a vezető jogkörét 
meghatározó utolsó francia bekezdés javításának szükségességére. 
 
Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 194. számú előterjesztés támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 194. számú 
előterjesztést. 
 

 
3. napirendi pont: 

 A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Idézi a Szakmai Program Missziós nyilatkozatának harmadik 
bekezdését: „Ennek érdekében igyekszünk mind erkölcsileg, mind anyagilag elismerni a 
kiemelkedő teljesítményt.” Megkérdezi, hogy hogyan? 
 
Göncziné Sárvári Gabriella: Címpótlékok, tanácsosi pótlékok, illetve bérmegtakarításból 
jutalmat szoktak fizetni. 
 
Elnök: Az anyagban szerepel Kőbánya bemutatása is. Véleménye szerint, ha beleteszik, 
figyelni kell, hogy a legújabb adatokat használják, és jelöljék meg azok forrását is. 
A bölcsődék részletes bemutatásánál szükséges lenne beírni a kiemelten fontos fejlesztéseket 
is. 
 
Göncziné Sárvári Gabriella: Az észrevétellel egyetértek, az adatokat aktualizálni fogjuk. 



5 

 
Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának 
jóváhagyásáról szóló 186. számú előterjesztés támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyásáról szóló 186. számú előterjesztést. 
 
 
 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben megvalósuló részleges integráció és 

gyógypedagógus álláshely biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben 
megvalósuló részleges integrációról és gyógypedagógus álláshely biztosításáról szóló 192. 
számú előterjesztés támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődékben megvalósuló részleges integrációról és gyógypedagógus álláshely biztosításáról 
szóló 192. számú előterjesztést. 
 
 

5. napirendi pont: 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására finanszírozási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátására finanszírozási szerződés megkötéséről szóló 187. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
 
A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátására finanszírozási szerződés megkötéséről szóló 187. számú 
előterjesztést. 
 
 

6. napirendi pont: 
Orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
Véleménye szerint tovább kell majd tervezni a felújításokat. Megkérdezi Deézsi Tibortól, 
hogy mikor várható a Salgótarjáni úti rendelő átadása. 
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Deézsi Tibor: Már a festésjavítás zajlik, a befejezési határidő december 8. Ha nem teljesít a 
vállalkozó, a szerződésben meghatározott szankciókat alkalmazzák vele szemben. 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy szeretnék eltüntetni a falfirkákat is. Megkérdezi, hogy az 
Egészségügyi Szolgálat keretéből finanszírozható-e a feladat. 
 
 
Elnök: Egyeztetni kell a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetőjével és a gazdasági 
vezetőjével. 
Dr. Molnár Andor igazgató úrtól azt az információt kapta, hogy a Salgótarjáni úti rendelőben 
nem történt meg a telefonvezeték és az Internet hálózat kiépítése. 
 
 
Deézsi Tibor: Megtörtént a vezetékek kiépítése. 
 
 
Elnök: Kéri, hogy a januári végleges beszámolóban az elvégzett munkát és azok költségét 
rendelőnként tüntessék fel. 
 
A Népjóléti Bizottság határozathozatal nélkül tudomásul veszi az orvosi rendelők 
felújításának jelenlegi helyzetéről szóló – a 189. számú előterjesztésben foglalt – tájékoztatót.  

 
 
 
 

7. napirendi pont: 
„Három királyfi, három királylány” mozgalmat jelképező gyermekköszöntő zászló 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
Dr. Fejér Tibor és dr. Bakondyné Eperjesi Erika kifejezi örömét a kezdeményezéssel 
kapcsolatban. 
 
Weeber Tibor: Úgy gondolja, hasonlóan ahhoz, hogy haláleset idején kitűzik a házakra a 
fekete zászlót, minden gyermek születéskor is jelenjen meg az adott házon egy zászló, ami 
jelzi, hogy ott kisgyermek van. Mivel családi házak is vannak a kerületben, a zászlókat kisebb 
méretben is el lehet készíteni, ha szeretnék. Ezt opcióként fel lehet ajánlani. 
A babazászlót terveztetni szeretnék, véleménye szerint a honlapon megjelentek nagy része 
nem megfelelő, annak egyedinek és egységesnek kellene lennie. 
 
Elnök: Kicsit falsnak érzi, ha az Önkormányzat épületére is kikerül egy ilyen zászló, sokkal 
inkább kifelé vinné a lakosság felé, hogy ők merjék ezt felvállalni. Ki kellene találni, hogy 
milyen kommunikációval vigyék a lakóközösségek felé, olyan erős kampány kellene, hogy 
rövid idő alatt eljusson a lakossághoz. 
 
Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint legyen kötelező, mert ezzel az újszülöttet és nem a 
szülőket köszöntik. Helyesnek tartja, ha a lépcsőházban is jelölik az újszülött érkezését. 
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Weeber Tibor: Fontos a népszerűsítés. Miért várják, hogy a magánemberek majd kiteszik, ha 
az intézményekben nem. 
 
Elnök: Jónak tartja a mozgalmat, érdemes csatlakozni hozzá. A további tervező és szervező 
munkát azonban szakemberekre kell bízni. 
Kéri, döntsön a Bizottság a „Három királyfi, három királylány” mozgalmat jelképező 
gyermekköszöntő zászlóról szóló 191. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt 
határozattervezet elfogadásáról. 
 
 
458/2011. (XII. 6.) NB határozat 
a „Három királyfi, három királylány” mozgalmat jelképező gyermekköszöntő zászlóról 
(6 igen, egyhangú szavazat) 

1. A Népjóléti Bizottság a „Három királyfi, három királylány” mozgalom keretében 
zászlóval kívánja jelezni, ha a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat 
intézményei dolgozóinak családjában gyermek született. Ennek érdekében felkéri 
a Polgármestert, hogy a babaköszöntő zászlót terveztesse meg. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

2. A Népjóléti Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a 
babaköszöntő zászló lakosság körében történő terjesztésének lehetőségét és 
annak költségvonzatát. 
Határidő:   2012. március 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

 
 
 

8. napirendi pont: 
A Népjóléti Bizottság 2012. évi munkatervének tervezete 
Előterjesztő: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, a Bizottság vegye tudomásul a Népjóléti Bizottság 2012. 
munkatervének tervezetét. 
 
A Népjóléti Bizottság határozathozatal nélkül tudomásul veszi a Népjóléti Bizottság 2012. 
évi munkatervének tervezetét (195. számú előterjesztés). 
 
 
Szünet 
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9. napirendi pont: 

Lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 
 
 
 

10. napirendi pont: 
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok lakáskérelmei 

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: 
1103 Budapest, Gyömrői út 57. fszt. 1. (hrsz.: 41634) szám alatti önkormányzati 

tulajdonú lakás telephelyként történő bejegyzése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 
 
 

12. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszonyok (Maglódi út, Kada u., Hölgy u., Kolozsvári u.) pénzbeli térítés 

ellenében történő megszüntetése 
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 

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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14. napirendi pont: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. 
évi teljesítményértékelésének alapját képező célok 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező célok 2.4 Szociális 
és népjóléti ágazat pontja egészüljön ki egy 2.4.7. Lakásrendelet felülvizsgálata alponttal. 
(220/1. módosító javaslat) 
 
Weeber Tibor: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező célok 2.4 Szociális és népjóléti 
ágazat pontja egészüljön ki egy 2.4.8. A szociális támogatások végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kísérése alponttal. 220/2. módosító javaslat) 
 
Dr. Egervári Éva: A Jegyző úr képviseletében támogatja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi teljesítményértékelésének alapját 
képező célokról szóló 220. számú előterjesztéssel kapcsolatos 220/1. és 220/2. módosító 
javaslatot. 
 
Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező célokról szóló 220. 
számú előterjesztés támogatásáról, a 220/1. és 220/2. módosító javaslatokban foglaltak 
figyelembevételével. 
 
A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi teljesítményértékelésének alapját 
képező célokról szóló 220. számú előterjesztést, a 220/1. és 220/2. módosító javaslatokban 
foglaltak figyelembevételével. 
 
 
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Bizottság ülését 1145 órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

…………………………………. 
Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

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

bizottsági elnök 
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