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Készült a Népjóléti Bizottság 2012. június 12-én a Budapest F . eru e o anym 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 100.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontj a: 9°0 óra 

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

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

Dr. Egervári Éva 
Dr. Haintz Andrea 

Novák Andrea 
Büki Péter 

Lajtai Perenené 

Meghívottak: 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
Király Boglárka 

Grőb Krisztián 

Pfeifer Istvánné 

vezetője 

a Jogi Csoport részéről 
a Budapest Főváros Kormányhivatala ÁNTSZ Budapest 
X., XVII., XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet tiszti 
főorvosa 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megbízott vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
részéről 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
részéről 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

Elnök: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. 
Az ülésről hangfelvétel készül. 



A napirendi pontok elfogadása előtt felszólal: 

Elnök: Bejelenti, hogy az egészségterv anyaggyűjtési időszaka lezárult. Az augusztusi 
határideje nem tartható a nyári szünet miatt, ezért szeptember-október hónapban lesz kész az 
anyag. A továbbiakban szűkebb csoport végzi a hátralévő munkát. A lakáskoncepcióval 
kapcsolatban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel folynak az egyeztetések. A Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft.-nél új főzőkonyhát adtak át. Holnap 10 órakor kerül sor a Lélek
Ház átadására aMaglódi úti nyári napközis tábor helyén, 30 férőhely került kialakításra. Az 
átadásra ezúton is meghívja a bizottság tagjait. 
Az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosítást javasolja: 

l. második napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 6-os sorszámmal jelzett 
előterjesztést, 

2. harmadik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 2-es sorszámmal jelzett 
előterjesztést, 

3. nyolcadik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 9-es sorszámon 
szereplő előterjesztést, 

4. kilencedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 8-as sorszámon 
szereplő előterjesztést, 

5. tizedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban ll-es sorszámon szereplő 
előterjesztést, 

6. tizenegyedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 12-es sorszámon 
szereplő előterjesztést, 

7. tizenkettedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban l O-es sorszámon 
szereplő előterjesztést, 

8. tizenharmadik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 14-es sorszámon 
szereplő előterjesztést. 

9. tizennegyedik napirendi pontként a meghívóban 13-as sorszámon szereplő 
előterjesztést. 

Amennyiben nincs észrevétel, kéri, szavazzanak a napirend elfogadására az ismertetett 
sorrendmódosítással együtt. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendjét azzal, hogy az l-es napirendi pont tárgyalására zárt ülés rendel el az Ötv. 12. § 
(4) bekezdés a) ponija alapján: 

l. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelye pályázatának elbírálása (482. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása (472. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (457. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 



4. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 
feladat-ellátási szerződés elfogadása (469.számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Tájékoztató a LÉLEK-Program működéséről és a LÉLEK-Ház házirendjéről (465. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának 
meghatározása (464. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. Házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásához történő hozzájárulás megadása (470. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Tájékoztató a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról (463. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztés: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Megállapodás kötése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes 
informatikai rendszer kiépítéséről (480. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. A gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázat kiírása (461. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztés: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása (468. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

12. A Budapest X. kerület, Kőér u. 32. fszt. 6. és fszt. 7. szám alatti önkormányzati lakás 
lakásállományból való törlése (459. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A Budapest X. kerület, Gergely u. 6. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának 
visszavonása (462. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő igénylők lakáskérelmei 
(481. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

15. Lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (455. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő bérbeadéi hozzájárulás 
megadása (458. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 



17. Az önkormányzat javára bejegyeztetett jelzálogjog átjegyzése, és szerződéses 

kötelezettségből történő elengedés (466. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. Közalkalmazotti kamatmentes támogatás iránti kérelem (460. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (467. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelye pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) ponlja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A napirendi ponthoz módosító javaslatot tesz: 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat megbízott vezetője által elmondottak alapján: A Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat módosító és egységes szerkezetű alapító okiratának l. pontjában meghatározott 
bankszámlaszáma egészüljön ki egy alszárniaszámmal az alábbiak szerint: 

Bankszámlaszáma: 11784009-16926886 
11784009-16926886-02130000 

Az előterjesztő támogatja a 472/l. módosító javaslatot. 

(472/l. módosító javaslat) 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 472. számú előterjesztést a módosító javaslat 
figyelembevételével. 

3. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 



Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a 457. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról" szóló 457. számú előterjesztést támogatja. 

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 ponthoz módosító javaslatot tesz: 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata: Az egészségügyi alapellátás 
biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződés VI. fejezet 2. 
a) és a b) pontja egészüljön ki egy új franciabekezdéssel az alábbiak szerint: 
2. a) ( ... ) 

b)( ... ) 

a megbízott Egészségügyi Szolgáltató Egységes Informatikai Rendszerhez 
kapcsolódásával összefüggésben felmerülő egyszeri licencdíj, 

a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat a Kőbányai Egészségház szakellátásával és az 
egészsegugyi alapellátásban résztvevő orvosokkal összekötő Egységes 
Informatikai Rendszer működtetésével kapcsolatban felmerülő havidij, 

(469/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 469/1. módosító javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a feladat-ellátási szerződés IV. A megbízott 
kötelezettségei 12. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

"12. Megbízott a lakosság folyamatos ellátása érdekében, a hatályos jogszabályokban 
foglaltak szerint köteles - erre vonatkozó önkormányzati igény esetén - részt venni az 
ügyeleti ellátásban [ha a jelenlegi, más szolgáltatóval kötött feladatátadási szerződés 
alapján biztosított ügyeleti rendszerben változás következik be]." 

469/2. módosító javaslat 

Az előterjesztő nem támogatja a 469/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a 469/2. módosító javaslatra. 



A Népjóléti Bizottság 3 igen, 3 ellenszavazattal, l tartózkodással a 469/2. módosító 
javaslatot nem támogatja. 

Dr. Csicsay Claudius Iván javasolja, hogy a határozattervezet (második) 4. pontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 
"4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 557/2009. 
(IV. 16.) határozatát akként módosítja, hogy a kőbányai egészségügyi alapellátás praxisainak 
működtetéséhez biztosított orvosi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, csatorna, gáz, 
villany, távfűtés stb.) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat viseli. 
Amennyiben 3 éven belül a fix díj jelentősen (50%-kal) nő, a Képviselő-testület újra tárgyalja 
az orvosi rendelők épület-fenntartási költsége viselésének kérdését." 

469/3. módosító javaslat 

Az előterjesztő nem támogatja a 469/3. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a 469/3. módosító javaslatra. 

A Népjóléti Bizottság l igen, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a 469/3. módosító javaslatot 
nem támogatja. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a 469. számú előterjesztés támogatásáról a 469/1 módosító javaslat 
figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának módosítósáról szóló 469. számú előterjesztést a 469/1. módosító 
j avaslat figyelembevételével. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a LÉLEK-Program működéséről és a LÉLEK-Ház házirendjéről 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz módosító javaslatot tesz: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy az előterjesztés az alábbi határozati javaslattal 
egészüljön ki, ezzel egyidejűleg az előterjesztésben szereplő döntési javaslat is módosul, 
vagyis a tájékoztató tudomásulvétele csak a LÉLEK-program működésére vonatkozik. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. ( ...... ) határozata 

a LÉLEK-Ház házirendjéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ LÉLEK-Házainak házirendjét az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja." 

(465/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 465/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Jelzi, hogy az előterjesztés 4. oldalán "Az önkormányzati bérlakásba költözés 
elbírálásának szempontjai" alatt szereplő a) Az együttélési normák betartása pont között 
tévesen szerepelaz "összeférhetetlenség" kifejezés, melyet "összeférhetőségre" kell javítani. 

A LÉLEK-Ház házirendjének 6. Látogatás pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
"Tilos idegen személyt beengedni, [különösen], valamint az intézmény területén éjszakára 
befogadni" 

Elnök: Javasolja, hogy a LÉLEK-Ház házirendjének 3. Feltételek pontja tartalmazza a 
programba kerülés valamennyi feltételét, így a kőbányai kötődésre vonatkozó utalást is. 
Módosító javaslata, hogy a 3. Feltételek pont egészüljön ki a "kőbányai illetékességű, akinek 
a lakcíme kerületi hajléktalanszálló, a települési szintű lakcíme Budapest Főváros X. kerülete" 
szövegrésszel. 

Dr. Csóka Gabriella: A LÉLEK-Ház házirendjének 10. Takarítás pontjának 3. mondata az 
alábbiak szerint módosuljon: 
( ... ) Minden lakó köteles a közösen használt tereket [úgy elhagyni, ahogy találta, illetve 
amilyen állapotban ő is találni szeretné legközelebb] tiszta, kifogástalan állapotban 
elhagyni, függetlenül attól, hogy ő milyen állapotban találta.( ... ) 

Dr. Csicsay Claudius Iván észrevételei a LÉLEK-Ház házirendjének átdolgozásához: 
A házirend 5. Elvárások pontot javasolja kiegészíteni azzal, hogy zárható szekrénynek kell 
lenni, amelyhez a bentlakónak és a személyzetnek is van kulcsa. 
A házirend 6. Látogatás pontban tételesen szabályozni kell, hogy mit hozhat be a látogató, és 
azt is szabályozni kell, hogy ezt a személyzet jogosult ellenőrizni. 
A 7. Együttélés szabályai 2. bekezdésben "Az értékeiért elsősorban mindenki maga felelős", 
ezt így kimondani anélkül, hogy nincs a házirendben szabályozva, hogy hol tarthatja az 
értékeit nem megfelelő. 
A 7. Együttélés szabályai 5. bekezdésében az szerepel, hogy "az eset súlyosságához mért 
azonnali szankciót von maga után." Fel kell sorolni, hogy mik lehetnek a szankciók, mert ezt 
joga van tudni az ott tartózkodónak 
A 7. Együttélés szabályai 8. bekezdésben az szerepel, hogy "A közösség tagjainak nyugalma 
és pihenése okán minden lakó köteles 23 óráig a Házba megérkezni. Ez alól kivételt képez az 
előzetes szóbeli bejelentés." Kérdezi, kinek kell bejelenteni? 



A 8. Érdek-képviseleti fórumnál az szerepel, hogy "Az intézménnyel jogviszonyban állók 
jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv". Ezt még ő sem tudja, 
nemhogy az érintettek. 
9. Vegyes rendelkezések: "Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet ... ", minimum annyit fel 
kellene tüntetni, hogy épületen belül sehol, épületen kívül pedig hol vannak a kijelölt helyek. 
9. Vegyes rendelkezések 5. bekezdése: "Kamatra pénzt, kávét, cigarettát és egyéb dolgokat 
kölcsönadni tilos!" Javasolja, hogy nemcsak kamatra, hanem ellenértékért kölcsönadni tilos. 
9. Vegyes rendelkezések: "A lakószabában állatot tartani csak a telephelyvezető előzetes 
írásbeli engedélyével lehet." Nagyon meggondolandó, hogy lakószabában állatot tartsanak. 
Elég nagy a telephely ahhoz, hogy máshol is lehet állatot tartani. 

Az előterjesztő támogatja az elhangzott javaslatokat, és észrevételeket. 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy határozathozatallal fogadja el a bizottsági ülésen 
elhangzott észrevételek figyelembevétel átdolgozott LÉLEK-Ház házirendet 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a LÉLEK-Program 
működéséről szóló tájékoztató tudomásulvételét, és a LÉLEK-Ház házirendjére vonatkozó 
46511. módosító javaslatot, a 46512-4. módosító javaslatok figyelembevételével. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának 

meghatározása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponthoz módosító javaslatot tesz: 

Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök módosító javaslata, hogy a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának meghatározásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatában szereplő 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
4. A társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata [, szabályzatok aktualizálása] 

(464/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 464/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a 464. számú előterjesztés támogatásáról a 464/1. 
módosító javaslat figyelembevételével. 



A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának meghatározásáról szóló 464. számú 
előterjesztést a 464/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

Mihalik András elhagyta az ülés termet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 

7. napirendi pont: 
Házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásához történő hozzájárulás megadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri, szavazzanak a 470. számú előterjesztés támogatására. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Házi segítségnyújtás szolgáltatás 
nyújtásához történő hozzájárulás megadásáról" szóló 470. számú előterjesztést támogatja. 

Mihalik András visszaérkezik az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Mivel ez nem kötelezően ellátandó feladat, és valóban évek óta foglalkoznak 
azzal, hogy érdemes-e ezt ilyen formában fenntartani, gondolkodnak, hogy milyen ellátással 
lehetne ezt kiváltani. Egy biztos, hogy a Bárka Kőbányai Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központnál nincs jó helyen. A következő évben meg kell vizsgálni, hogy ezt az ellátást fenn 
kívánják-e tartani, vagy pedig ennél sokkal olcsóbb, egyszerűbb és hatékonyabb módon kell 
odafigyelniük az időseikre. 

Elnök: Véleménye szerint ennek a segítségnyújtásnak van értelme, annak nincs értelme, 
ahogyan most működik. Ha azt mondják, hogy 2013. január l-jétől ezt a szolgáltatást nem 
működtetik tovább, akkor különböző kötelezettségeik vannak. Legyen "B" terv. 



A napirendi ponthoz módosító javaslatot tesz: 

Elnök: Javasolja, hogy az előterjesztés az alábbi határozati javaslattal egészüljön ki: 

"A Népjóléti Bizottság 
... /2012. ( ...... ) határozata 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóról 

A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi ülésre készíttessen részletes 
előterjesztést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetéséről vagy a rendszer 
fenntartásának lehetséges változatairól, megoldási módokról, amely alapján a rendszer 2013. 
január l-jétől átalakításra kerülhet. 
Határidő: 2012. augusztus 28. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője" 

(463/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 463/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról a 46311. módosító javaslat alapján. 

112/2012. (VI. 12.) NB határozat 
Tájékoztató a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi ülésre készíttessen 
részletes előterjesztést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetéséről vagy a 
rendszer fenntartásának lehetséges változatairól, megoldási módokról, amely alapján a 
rendszer 2013. január l-jétől átalakításra kerülhet. 
Határidő: 2012. augusztus 28. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

-szünet-

9. napirendi pont: 
Megállapodás kötése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes 

informatikai rendszer kiépítéséről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 



Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri, szavazzanak a 480. számú előterjesztés támogatására. 

A Népjóléti Bizottság 6 1gen, egyhangú szavazattal ll fő nem szavazott/ a 480. számú 
előterjesztést támogatja. 

l O. napirendi pont: 
A gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázat kiírása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele van, jelezze. Kéri, hogy a 
gyógyászati segédeszköz támogatását a 2013. évi költségvetésbe tervezzék be. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, szavazzanak a 461. számú előterjesztés elfogadásáról. 

113/2012. (VI. 12.) NB határozat 
a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázat kiírása 
7 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Népjóléti Bizottság pályázatot ír ki gyógyászati segédeszközök támogatására az l. 
számú melléklet szerinti tartalommal: 
2. A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben kerül 
közzétételre teljes terjedelmében. A Bizottság felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. július l. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi csoport vezetője 

J. melléklet 113/2012. (VI 12.) NB határozathoz 

"P ÁL Y ÁZATI FELHÍV ÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti 
Bizottsága pályázatot ír ki gyógyászati segédeszköz támogatására. 

A pályázat jogszabályi alapja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének 9. §(2) bekezdése. 

A pályázat benyújtásának feltételei 
l. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező személy, akinek 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének három és félszeresét (99 750 Ft), egyedülálló esetén négyszeresét 
(114 OOO Ft). 

2. A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles hitelt érdemlően háziorvos, vagy szakorvos 
által igazolni a gyógyászati segédeszközre való jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a 
pályázati kiírásban szereplő igazolásokat, nyilatkozatokat. 



3. A pályázóknak a részükre biztosított pályázati nyomtatványou az alábbi adatokat kell 
kitölteniük, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolniuk: 
- a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők személyi adatai, nyilatkozat a pályázati 
feltételek elfogadásáról, 
- az utolsó havi nettó jövedelemigazolás (munkabér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj 
igazolása, egyéni vállalkozók esetében a 20 ll. évi adóhatósági igazolás, munkanélküliek 
esetén a Munkaügyi Központ vagy a NA V igazolása), 
- háziorvos igazolása a gyógyászati segédeszköz szükségességéről, 
- a patika, gyógyászati segédeszköz bolt, vagy egyéb szaküzlet - ahol a pályázó vásárolni 
kíván, és ahol a pályázat pozitív elbírálását követően kizárólag vásárolhat - előzetes tételes 
árkalkulációját, igazolását a gyógyászati segédeszköz áráróL 

4. Gyógyászati segédeszköz támogatásában a pályázó egy naptári évben legfeljebb két 
alkalommal részesülhet. 

A pályázat benyújtásának helye és határideje 
A pályázatokat 2012. szeptember 30-ig, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportján (1102 Budapest, 
Szent László tér 29. fsz. 24. és 26. iroda). 

A pályázat elbírálásának menete 
A pályázatokat a Népjóléti Bizottság folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén. A 
Népjóléti Bizottság mérlegelési jogkörében dönt a támogatás mértékéről, mely összeg nem 
haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz bekerülési költségének 90 %-át. A Polgármesteri 
Hivatal Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja a döntést követően értesíti a 
pályázókat a pályázat eredményéről. A gyógyászati segédeszköz megvásárlását igazoló 
eredeti számlát a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 6 
hónapon belül lehet bemutatni a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociális és 
Egészségügyi Csoportjánál, ahol 15 napon belül intézkednek a megítélt támogatás 
ki fizetéséről. 

Érvénytelenség 
Érvénytelen az a pályázat, amely az 1-4. pontban rögzített feltételeknek nem felel meg. 

Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági elnök" 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja 
alapján a 11-es, és 13-19-es napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el. 

ll. napirendi pont: 
gyógyászati segédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 



ZÁRTÜLÉS 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kőér u. 32. fszt. 6. és fszt. 7. szám alatti önkormányzati lakás 

lakásállományból való törlése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Pfeifer Istvánné: Elmondja, hogy a bontás megtörtént, mivel életveszélyesnek lett 
nyilvánítva. 

Elnök: A lakás életveszélyessé nyilvánítása már 2011. júliusában megtörtént, a bizottsági 
döntés előtt nem lett volna szabad lebontani az épületet. Kéri, hogy a szolgálati utat tartsák be. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Tehát valaki a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél eldöntötte, és 
most a Bizottság jogszerűvé teszi a bontást. Ez nem helyes eljárás. 

Elnök: Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a 459. számú előterjesztés elfogadására. 

117/2012. (VI. 12.) NB határozat 
a Budapest X. kerület, Kőér u. 32. fszt. 6. és fszt. 7. szám alatti önkormányzati lakás 
lakásállományból való törléséről 
5 igen, szavazattal, 2 tartózkodással 
l. A Népjóléti Bizottság az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 37. § 
(l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 32. fszt. 6. szám alatti, 23m2 alapterületű, 
egy szobás, komfort nélküli lakást és a fszt. 7. szám alatti, 18 m2 alapterületű, egy szobás, 
komfort nélküli lakást a lakásállományból törli. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartás módosításához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. július 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. napirendi pont: 

Csoport 

A Budapest X. kerület, Gergely u. 6. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának 
visszavonása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 



Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

14. napirendi pont: 
A Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetben lévő igénylők lakáskérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

15. napirendi pont: 
Lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

16. napirendi pont: 
Lakásmobilitás elősegítése érdekében pályázaton kívül történő bérbeadói hozzájárulás 

megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

17. napirendi pont: 
Az önkormányzat javára bejegyeztetett jelzálogjog átjegyzése, és szerződéses 

kötelezettségből történő elengedése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 



18. napirendi pont: 
Közalkalmazotti kamatmentes támogatás iránti kérelem 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) ponija alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

19. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) ponija alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

A napirendi pontok tárgyalása után felszólal: 

Elnök: Kéri, hogy a jövő évi költségvetésbe feltétlenül tervezzenek összeget a 
fogorvosi székek cseréjére az előzetes műszaki felmérés alapján, az informatikai 
licencdíjra, a gyógyászati segédeszközök támogatására, és a Szociális Kalauz 
megjelentetésére. Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Népjóléti Bizottság ülését 13°0 

órakor bezárja. 

K.m. f. 
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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 név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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