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Készült a Népjóléti Bizottság 2012. április 10-én a Budapest Fővá os X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 100.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

Jelen vannak: 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Mihalik András, a bizottság képviselő tagjai, 
Dr. Csóka Gabriella, Bakondyné Eperjesi Erika, a bizottság nem képviselő tagjai 

Távolmaradását előre jelezte: 
Gagyi Róbert, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
betegség 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
W ee ber Tibor alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Kárpáti Beatrix a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

Dr. Egervári Éva 
Némethné Lehoczki Klára 

Később érkezett: 
Büki Péter 

Meghívottak: 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Tileczkyné dr. Lapu Ilona 

vezetője 

a Jogi Csoport részéről 
a Gyámhivatal vezetője 

a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Humán Iroda részéről 

Elnök: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 
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A napirendi pontok elfogadása előtt felszólal: 

Elnök: Elmondja, hogy ismételten nagyon későn kapták meg az előterjesztéseket, de 
szerencsére most kevesebb anyag volt, mint az előző ülésen. Kéri, hogy a következőkben 
érkezzenek meg időben az anyagok annak érdekében, hogy mindenki át tudja tanulmányozni 
őket. A háziorvosi körzetek felülvizsgálata folyik. Véleménye szerint a lakásrendelettel 
kapcsolatban már előre kellene lépni. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendj ét: 

l. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatok 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián 

2. A gyermekjóléti alapellátások 2012. évi önköltségének meghatározása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián 

3. A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2011. évre vonatkozó átfogó értékelés 
elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Kőbányai Egészségtérkép elkészítése tárgyában létrehozott vállalkozási szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A szociális ágazat intézményei költségvetésének a továbbképzések teljesítésével 
összefüggő juttatás biztosítása érdekében történő módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok 
lakáskérelmei 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

8. Közalkalmazotti kamatmentes támogatás iránti kérelem 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

9. Az 1103 Budapest, Óhegy utca 48. fszt. 6. szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének 
elhelyezése 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

10. Az 1103 Budapest, Óhegy utca 48. fszt. 7. szám alatti önkormányzati lakás 
lakásállományból való törlése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. Két önkormányzati lakás összevonásához, és egy kétszobás bérlemény kialakításához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő bérbeadói hozzájárulás 
megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 
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l. napirendi pont 
Aszociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatok 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Kárpáti Beatrix: Elmondja, hogy az átmeneti segélyt kérelmezők 2 esetben pénzbeni és 3 
esetben természetbeni támogatásban részesülhetnek a módosítás szerint. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a pénteki nap folyamán arra lett figyelmes, hogy a sétány utcái 
tele vannak az átmeneti segélyt váró lakókkal, akik a postástól az utcán veszik át a pénzt. 

Weeber Tibor: Véleménye szerint ebből az következik, hogy ezek a lakók nem laknak 
életvitelszerűen Kőbányán. 

Elnök: Az eddigi tapasztalatok alapján a 2012. évre szánt összeg nem lesz elég az átmeneti 
segélyekre. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Véleménye szerint a méltányossági ápolási díjat meg kellene 
valahogy oldani, valamint továbbra sem ért egyet a helyi lakásfenntartási segély 
megszüntetésével. A természetbeni juttatást nem ellenzi, de szerinte a szülőknek van, hogy 
sokkal fontosabb például a gyógyszerek kifizetése, amit a természetbeni juttatásokkal nem 
tudnak megtenni. V él eménye szerint ezt a szigorítást jobban is ki lehetne dolgozni. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatást ad arról, hogy a rendeletben szó esik a Kőbánya kártyáról 
is, ami készpénzhelyettesítő funkcióval rendelkezne. Ez alkalmas lenne arra, hogy 
fizetőeszközként használhassák tulajdonosai a gyógyszertárakban, esetleg 
közérthálózatokban. 

Elnök: Beszámol arról, hogy az átmeneti segélyek pénzbeni finanszírozására egyes 
kerületekben sokkal kevesebbet fordítanak, míg a természetbenire többet. 

Weeber Tibor: Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a Kőbánya kártya bevezetésével nagyon 
sok postaköltséget spórol majd meg az Önkormányzat. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Érdeklődik, hogy nem lehetne-e pontosítani a 4. § (2) 
bekezdésének e) pontját a természetbeni támogatás mértékéről? 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelet alkalomban szabályazza a természetbeni és a pénzbeni 
támogatás nyújtását, ezen túlmenően nem indokoltkorlátoznia támogatás módját. 
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Szóbeli módosító javaslatot tesz: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdése az 
alábbiak szerint módosuljon: 

(2) A természetbeni átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ~ 
támogatás iránti kérelem alapján (275/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 275/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 275. 
számú előterjesztés támogatásáról a 275/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a 275. számú előterjesztésben szereplő, a 
"Szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló rendelettervezetet a 275/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a 275. számú előterjesztésben szereplő 
határozattervezetet támogatja. 

2. napirendi pont 
A gyermekjóléti alapellátások 2012. évi önköltségének meghatározása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Elmondja, hogy kiszámolásra került az, hogy önköltségként, törvényi 
kötelezettségként milyen mértékű összeget kell vállalnia az Önkormányzatnak 

Weeber Tibor: Azzal pontosítja a fenti tájékoztatást, hogy az került kiszámolásra, hogy egy 
gyerekre egy hónapra visszabontva mennyit költ az Önkormányzat. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 288. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Gyermekjóléti alapellátások 2012. évi 
önköltségének meghatározásáról" szóló 288. számú előterjesztést támogatja. 
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3. napirendi pont 
A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2011. évre vonatkozó átfogó értékelés 

elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődne, hogy hány családgondozó dolgozik a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központban, de Büki Péter távollétében erre nem kapnak választ. Érdeklődik 
Némethné Lehoczki Klárától, hogy mennyi gyerekotthon működik a kerületben? 

Némethné Lehoczki Klára: Az Újhegyi lakótelepen és a Szlávy utcában működnek átmeneti 
gyerekotthonok. 

Elnök: Elmondja, hogy a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ által 
szervezett programokba bevont családok esetében javulás figyelhető meg. Nagyon sok civil 
szervezettel vannak kapcsolatban, de azt nem tudják mémi, hogy ezek mennyire hatékonyak. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 256. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kerületi gyermekjóléti feladatokról 
szóló 2011. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról" szóló 256. számú előterjesztést 
támogatja. 

4. napirendi pont 
A Kőbányai Egészségtérkép elkészítése tárgyában létrehozott vállalkozási szerződés 

módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Egészségtérkép elkészítése 
tárgyában létrehozott vállalkozási szerződés módosításáról" szóló 251. számú előterjesztés 
tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. §(4) bekezdés b) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 
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5. napirendi pont 
A szociális ágazat intézményei költségvetésének a továbbképzések teljesítésével 

összefüggő juttatás biztosítása érdekében történő módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Szociális ágazat intézményei 
költségvetésének a továbbképzések teljesítésével összefüggő juttatás biztosítása érdekében 
történő módosításáról" szóló 273. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az 
Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

6. napirendi pont 
Gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Gyógyászati segédeszköz támogatása 
iránti pályázatok elbírálásáról" szóló 255. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel 
el az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

Dr. Fejér Tibor elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. 

7. napirendi pont 
A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok 

lakáskérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 ,igen, egyhangú szavazattal a "Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 
élethelyzetben lévő állampolgárok lakáskérelmeiről" szóló 254. számú előterjesztés 
tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 
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8. napirendi pont 
Közalkalmazotti kamatmentes támogatás iránti kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Közalkalmazotti kamatmentes 
támogatás iránti kérelemről" szóló 249. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el 
az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

9. napirendi pont 
Az 1103 Budapest, Óhegy utca 48. fszt. 6. szám alatti önkormányzati laká~ bérlőjének 

elhelyezése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az "ll 03 Budapest, Óhegy utca 48. fszt. 6. 
szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének elhelyezéséről" szóló 252. számú előterjesztés 
tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

10. napirendi pont 
Az 1103 Budapest, Óhegy utca 48. fszt. 7. szám alatti önkormányzati lakás 

lakásállományból való törlése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Tájékoztatást ad arról, hogy már régóta nem lakott lakásról van szó. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 248. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

82/2012. (IV. 10.) NB határozat 
az 1103 Budapest, Óhegy utca 48. fszt. 7. szám alatti önkormányzati lakás 
lakásállományból való törléséről 
5 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Népjóléti Bizottság az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 37. § 
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(l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Óhegy utca 48. fszt. 7. szám alatti, 31 m2 

alapterületű, egy szobás, komfort nélküli lakást a lakásállományból törli. 

2. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartás módosításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2012. április 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

11. napirendi pont 
Két önkormányzati lakás összevonásához, és egy kétszobás bérlemény kialakításához 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Két önkormányzati lakás 
összevonásához, és egy kétszobás bérlemény kialakításához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról" szóló 253. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az 
Ötv. J 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

12. napirendi pont 
Lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő bérbearlói hozzájárulás 

megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Lakásmobilitás elősegítése érdekében 
pályázaton kívül történő bérbeadói hozzájárulás megadásáról" szóló 247. számú előterjesztés 
tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. J 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

8 



13. napirendi pont 
Népjóléti tárgyú fellebbezések 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Népjóléti tárgyú fellebbezésekről" 
szóló 246. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) 
pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

A napirendi pontok tárgyalása után felszólal: 

Elnök: Tájékoztatja a Népjóléti Bizottság tagjait, hogy 2012. április 19-én (csütörtökön) 8 
órára rendkívüli ülést hív össze az I. em. l 00. számú terembe. 

Dr. Csóka Gabriella: A gyógyászati segédeszközök támogatására kiírt pályázattal 
kapcsolatban javasolja, kerüljön bele a pályázati kiírásba az, hogy azok a pályázók, akik 
szemüvegvásárlásra kémek támogatást, vizsgáltassák be régi szemüvegüket az orvosuknál, és 
a pályázathoz csatolják be hozzá a látásváltozásuk mértékéről szóló igazolást. 

ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Népjóléti Bizottság ülését 11 55 órakor 
bezárja. 

K. m. f. 

Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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