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NEPJOLETI BIZOTTSAG L. ... .. . ... J 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Népjóléti Bizottság 2012. május 8-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: 9°0 óra 

J elen vannak: 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Mihalik András, a bizottság képviselő tagjai, 
Bakondyné Eperjesi Erika, Gagyi Róbert a bizottság nem képviselő tagjai 

Távolmaradását előre jelezte: 
Dr. Csóka Gabriella, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
W ee ber Tibor alpolgármester 
Kárpáti Beatrix a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

Dr. Egervári Éva 
Novák Andrea 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Büki Péter 

Lajtai Fererrené 
Dr. Haintz Andrea 

Meghívottak: 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
Pfeifer Istvánné 
Rajháthy Beatrix 

Kissné Garajszki Ildikó 

vezetője 

a Jogi Csoport részéről 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részéről 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
az ÁNTSZ tiszti főorvosa 

a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsága elnöke 
a BFKH Népegészségügyi Intézet részéről 

Elnök: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök rUD,\PE_::T FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐKÁNYAIÖNKOHMÁNYZAT 
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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. 

A napirendi pontok elfogadása előtt felszólal: 

Elnök: Elmondja, hogy ezen a hétenszámos programmal találkozhatunk a születés jegyében. 
Az Egészségterv elkészítése folyamatban van, folynak az egyeztetések és az anyag 
előkészítése. A Bizottság elé augusztusban vagy szeptemberbe kerül. A Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői pályázatainak beadási határideje lejárt, a pályázatok 
elbírálására a következő bizottsági ülésen kerül sor. 

Büki Péter: Tájékoztatást ad arról, hogy a Nevelési Tanácsadó és Pedagógia Szolgáltató 
Központ egy bűnmegelőzési pályázattal kapcsolatban felkereste, amely elsősorban a képzésre 
irányulna. A pályázatokat 2012. május 18-ig lehet benyújtani. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság technikai okok miatt kézzel adja le szavazatát. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként tárgyalja a 
"Védőnői ellátás működéséről" szóló előterjesztést, másodikként a "Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotását", harmadikként a "Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának (üzleti jelentésének) 
elfogadásáról, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
2011. évi beszámolójáról" szóló napirendi pontot. A további napirendi pontok tárgyalására 
a meghívó szerinti sorrendben kerül sor. 

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

l. Védőnői ellátás működéséről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának (üzleti 
jelentésének) elfogadása, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának 2011. évi beszámolója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Intézményi elhelyezés céljából ellátási szerződés megkötése 
Előterjesztés: W ee ber Tibor alpolgármester 

5. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 
feladat-ellátási szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztés: W ee ber Tibor alpolgármester 

7. A lejárt határidejű lakásbérleti szerződésekről szóló tájékoztató 
Előterjesztés: Weeber Tibor alpolgármester 
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8. A Budapest X., Maglódi út 38. 1/4. szám alatti önkormányzati lakás pályázat nélkül 
történő bérbeadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok lakáskérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ll. Lakásbérleti jogviszonyok (Maglódi út 51. fsz. 2., Maglódi út 23. 1114., Hölgy u. 22. I/14., 
Maglódi út 38. I. ép. fsz. 4.) pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetéséről szóló 
határozat visszavonása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. Önkormányzati kamatmentes hitel kedvezményezettjének a szerződéses kötelezettség alóli 
mentesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A Budapest X., Gyömrői út 88/A. 3/12 (hrsz:42274/3) szám alatti önkormányzati 
tulajdonú lakás székhelyként történő bejegyzése 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

14. Nyugállományba vonuló közalkalmazott kamatmentes kölcsönkérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. N ép j ól éti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont 
Védőnői ellátás működéséről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Kissné Garajszki Ildikó: Beszámol arról, hogy a védőnők régóta dolgoznak a kerületben és 
többségük itt is él. Nagyon sokan próbálnak a főiskoláról kikerülve Kőbányán elhelyezkedni. 
Az évek során megfigyelhető a családok létszámának a növekedése, ezért Novák Andrea egy 
új védőnői körzet kialakításának igényét fogja előterjeszteni a Bizottság részére. A védőnők 
tevékenységének felmérésére egy l 00-120 kérdéses kérdőív segítségével került sor. Beszámol 
a kutatás szervezéséről, elemzéséről és az eredményéről. 

Elnök: Véleménye szerint nagyon alapos beszámoló készült, amit az Egészségtervhez is fel 
tudnak majd a későbbiekben használni. 

Kissné Garajszki Ildikó: Tájékoztatást ad arról, hogy minden szakmai információ, a 
hivatkozott szakirodalomrnal együtt elérhető a védőnői honlapon. 
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Elnök: Elmondja, hogy a védőnői és az orvosi körzetek nem minden esetben esnek egybe 
Érdeklődik, hogy segítséget jelentene-e az, ha a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál fenn 
lenne tartva egy védőnői félállás a közös feladatok összefogása érdekében? 

Kissné Garajszki Ildikó: Mindenképpen segítséget nyújtana ez a számukra. A kerületek 
összevonása után megsiűntek a munkáltatói jogkörök is, jelenleg az összefogó feladatot egyik 
munkatársuk ingyen végzi el. 

Elnök: Elmondja, hogy ha a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat élére új igazgató kerül 
kinevezésre, visszatérnek erre a kérdésre. Érdeklődik, hogy mi a CSVSZ lényege? 

Kissné Garajszki Ildikó: A CSVSZ Családvédelmi Szalgálatot jelent, amelynek fő feladata 
az abortuszak megelőzésére irányul. 

Dr. Fejér Tibor: Felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes lenne a védőnői rendszert 
hungarikumként bejegyeztetni. Véleménye szerint a méhnyakrák-szűrést komolyabban 
kellene venni. 

Elnök: Érdeklődik, hogy az anyagban ismertetett két TÁMOP project mikor indulna? 

Kissné Garajszki Ildikó: A prograrnak folyamatosan indulnak, vannak már közöttük 
működő prograrnak is. Véleménye szerint két éven belül mindegyik projektnek működnie 
kell. 

Dr. Fejér Tibor: V él eménye szerint a védőnői rendszeren keresztül segítséget kellene 
nyújtani a dohányzásról való leszokásban. Maguknak a védőnőknek és az egészségügyi 
dolgozóknak kellene kezdeni. 

Dr. Haintz Andrea: Voltak már próbálkozások két évvel ezelőtt, de nem volt sikeres a 
program. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 365. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság a "Védőnői ellátás működéséről" szóló 365. számú előterjesztésben 
foglalt tájékoztató tudomásulvételét támogatja. 

2. napirendi pont 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Egervári Éva: Az előterjesztő képviseletében ismerteti az előterjesztő módosító 
javaslatát: A rendelettervezet l. mellékletének l. A szociális étkeztetés intézményi térítési 
díja pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

"A házhozszállítás díja lakásonként 30Ft/nap." (378/1. módosító javaslat) 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A rendelettervezet 12. § (l) bekezdés g) pontjában az "orvos" 
szövegrész helyett "háziorvos" szöveg szerepeljen. (378/2. módosító javaslat) 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A rendelettervezet l. mellékletének IV. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 

IV. A gyermekek átmeneti otthonának intézményi térítési díja 

A családban az egy főre jutó 
nettó jövedelem 

(Ft/hó) 

O Ft-tól- NY-ig 

NY + l Ft-tól- NY 200%-áig 
NY 200%-a felett 

A térítési díj havi összege a 
térítésre kötelezett havi 

nettó jövedelmének 
arányában 

3% 

8% 
15% 

NY = az öregségi nyugdíj legkisebb összege [Ft] 
(378/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 378/1-3. módosító javaslatokat. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A rendelettervezet 18. §-ának (l) bekezdése az alábbiak szerint 
módosuljon: 

(l) Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén kérelemre a személyi térítési díj 
csökkenthető vagy elengedhető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén, 
amennyiben az ellátást igénybevevő 

( ... ) (378/4. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 378/4. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 378/4. módosító javaslat támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja a 378/4. módosító 
javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 378. 
számú előterjesztés támogatásáról a 378/1-4. módosító javaslatok figyelembevételével. 
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A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a "Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 378. számú 
előterjesztés l. mellékletében foglalt rendelettervezetet a módosításokkal együtt. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a "Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 378. számú 
előterjesztés 2-3. mellékletében foglalt határozattervezeteket 

Bakondyné Eperjesi Erika elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. 

3. napirendi pont 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának (üzleti 

jelentésének) elfogadása, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának 2011. évi beszámolója 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy jelenleg milyen módon zajlik az intézményi étkeztetés? 

Rajháthy Beatrix: Az intézmény konyhája működőképes, melyben az újonnan felvett 
személyzet készíti el az ételeket. A számítások szerint ez a megoldás gazdaságosabb az 
eddigieknéL 

Elnök: Érdeklődik, hogy beadták-e pályázatukat a napelemes kollektorokra 7 

Rajháthy Beatrix: A pályázathoz nem állt rendelkezésükre elegendő összeg. Elmondja, hogy 
számos pályázat megakadt a kapacitási tervezés miatt. 

Elnök: Érdeklődik, hogy 2012. május 17-ig elkészül-e a Felügyelő Bizottság 
mérlegbeszámolój a? 

Lajtai Ferencné: Véleményeszerint a következő hétre, a Gazdasági Bizottság, majdaKT elé 
kerülhet az elkészített beszámoló. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 366. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
2011. évi szakmai beszámolójának (üzleti jelentésének) elfogadásáról, valamint a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. évi beszámolójáról" szóló 366. 
számú előterjesztést támogatja. 
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A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal ötödik napirendi pontként kívánja 
tárgyalni az "Intézményi elhelyezés céljából ellátási szerződés megkötése" című napirendi 
pontot. 

4. napirendi pont 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 

feladat-ellátási szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy a szerződéstervezet rnilyen állapotban van? 

Horváthné dr. Tóth Enikő: Elmondja, hogy több egyeztetésre is sor került az orvosok és az 
Önkormányzat között. Az észrevételek egy része beépítésre került a szerződésbe. 
Tájékoztatást ad arról, hogy az így rnódosult szerződéstervezetet elküldték az orvosi, valarnint 
a fogorvosi karnara területi szervezetének. A fogorvosi karnara csak tegnap küldte meg 
észrevételeit, ezért ezek még nem kerültek beépítésre, de a szerveren elérhetők. A fogorvosok 
kérésére bekerült a szerződésbe a 250 OOO Ft feletti eszközök beszerzésére és javítására való 
pályázati lehetőség. 

Dr. Fejér Tibor: Nagyon jónak tartja azt, hogy újra felosztásra kerültek az orvosi körzetek. 
V él eménye szerint gazdasági szempontból nagyon fontos lenne megtárgyalni az 
eszközbeszerzések és javítások támogatásának lehetőségét. 

Elnök: Javasolja, hogy írásban rnindenkinek küldjék meg az új szerződéstervezetet, beépítve 
a MOK Fogorvosi Tagozatának észrevételeit és május 17-én a rendkívüli bizottsági ülésen 
döntsenek az előterjesztés támogatásáról. 

Horváthné dr. Tóth Enikő: Utal arra, hogy az orvosokkal már több egyeztetés is történt, 
ezért az Önkormányzatnak meg kellene határozni, hogy rnilyen rnértékű támogatást tud 
biztosítani és rnilyen eszközökre. 

Elnök: Kéri, hogy az Egészségügyi Szolgálat készítsen rnűszaki felmérést a fogorvosi székek 
állapotáról és készüljön egy üternezési terv azok cseréjét illetően. 

Weeber Tibor: Semmiképpen sem indítaná újra az egyeztetéseket az orvosokkal, rnivel ez 
egy nagyon hosszú folyamat. A befogadható észrevételeket Jegyző úrral meg fogják beszélni, 
és azok beépítésre kerülnek majd a szerződéstervezetbe. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az "Egészségügyi alapellátás biztosítása 
érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadásáról" szóló 
383. szárnú előterjesztést határozathozatal nélkül megtárgyalta, támogatásáról 2012. május 
17 -én rendkívüli ülésén dönt. 
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5. napirendi pont 
Intézményi elhelyezés céljából ellátási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az "Intézményi elhelyezés céljából ellátási 
szerződés megkötéséről" szóló 370. 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 363. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel 
el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

7. napirendi pont 
A lejárt határidejű lakásbérleti szerződésekről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Lejárt határidejű lakásbérleti 
szerződésekről" szóló 371. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § 
(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

8. napirendi pont 
A Budapest X., Maglódi út 38. 114. szám alatti önkormányzati lakás pályázat nélkül 

történő bérbeadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X, Maglódi út 38. 114. szám 
alatti önkormányzati lakás pályázat nélkül történő bérbeadásáról" szóló 374. számú 
előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 
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9. napirendi pont 
A létfenntartástveszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok 

lakáskérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Létfenntartás! veszélyeztető, rendkívüli 
élethelyzetben lévő állampolgárok lakáskére/meiről" szóló 3 7 5. szám ú előterjesztés 
tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

l O. 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 364. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az 
Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

ll. napirendi pont 
Lakásbérleti jogviszonyok (Maglódi út 51. fsz. 2., Maglódi út 23. 11/4., Hölgy u. 22. 1/14., 

Maglódi út 38. I. ép. fsz. 4.) pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetéséről szóló 
határozat visszavonása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Lakásbérleti jogviszonyok (Maglódi út 
51.fsz. 2., Maglódi út 23. II/4., Hölgy u. 22. I/14., Magiádi út 38. I. ép.fsz. 4.) pénzbeli térítés 
ellenében történő megszüntetéséről szóló határozat visszavonásáról" sz ó ló 3 67. számú 
előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

12. napirendi pont 
Önkormányzati kamatmentes hitel kedvezményezettjének a szerződéses kötelezettség 

alóli mentesítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzati kamatmentes hitel 
kedvezményezettjének a szerződéses kötelezettség alóli mentesítéséről" szóló 359. számú 
előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 
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13. napirendi pont 
A Budapest X., Gyömrői út 88/A. 3/12 (hrsz:42274/3) szám alatti önkormányzati 

tulajdonú lakás székhelyként történő bejegyzése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az "Budapest X, Gyömrői út 88/A. 3112 
(hrsz:42274/3) szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás székhelyként történő 
bejegyzéséről" szóló 376. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § 
(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

14. napirendi pont 
Nyugállományba vonuló közalkalmazott kamatmentes kölcsönkérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Nyugállományba vonuló 
közalkalmazott kamatmentes kölcsönkérelméről" szál ó 3 7 3. szám ú előterjesztés tárgyalására 
zárt ülést rendel el az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

15. napirendi pont 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Népjóléti tárgyú fellebbezések 
elbírálásáról" szóló 369. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § 
(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

ELNÖK: Bejelenti, hogy a bizottság döntése alapján a Népjóléti Bizottság rendkívüli ülését 
2012. május 17-én 8 órára összehívja. Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Népjóléti 
Bizottság ülését 13°5 órakor bezárja. 

K. m. f. 

, ' r ., 
,\/'IJ;J\;'i;GL Li{t-'M 

bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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