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TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Önkormányzat/Testületi 
és bizottsági ülések fül alatt, az adott dátumnál, a Meghívó/előterjesztések linkre kattintva, a 
képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 
 
 
1. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítása (275. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
2. A gyermekjóléti alapellátások 2012. évi önköltségének meghatározása (288. számú 

előterjesztés) 
 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
3. A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2011. évre vonatkozó átfogó értékelés 

elfogadása (256. számú előterjesztés) 
      Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
4.  A Kőbányai Egészségtérkép elkészítése tárgyában létrehozott vállalkozási szerződés 

módosítása Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés (b) pontja alapján (251. számú előterjesztés) 

 Előterjesztés:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
5. A szociális ágazat intézményei költségvetésének a továbbképzések teljesítésével 

összefüggő juttatás biztosítása érdekében történő módosítása Bizalmas: az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján (273. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 
6. Gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálása Bizalmas: az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján (255. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 



 

7. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő állampolgárok lakáskérelmei 
Bizalmas: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (254. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
8. Közalkalmazotti kamatmentes támogatás iránti kérelem Bizalmas: az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján (249. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
9. A Budapest X., Óhegy utca 48. fszt. 6. szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének 

elhelyezése Bizalmas: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (252. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
10. A Budapest X., Budapest, Óhegy utca 48. fszt. 7. szám alatti önkormányzati lakás 

lakásállományból való törlése (248. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
11. Két önkormányzati lakás összevonásához, és egy kétszobás bérlemény kialakításához 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása Bizalmas: az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján (253. számú előterjesztés) 

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

megadása Bizalmas: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (247. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

13. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása Bizalmas: az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján (246. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
azt legkésőbb 2012. április 6-án (pénteken) 12 óráig szíveskedjék jelezni a 4338-160-as 
telefonszámán, vagy e-mailben a bodi_hajni@kobanya.hu címen. 
 

 
Üdvözlettel: 

 
 
Budapest, 2012. április 05. 
      

 
                                 Szabóné Gerzson Sarolta s. k. 
                bizottsági elnök  
 


