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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 Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának és    

Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása (632 . számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
2. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (634. számú 

előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása (633. számú 

előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
4. Házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásához történő hozzájárulás megadása (638. 

számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
5. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás hatékonyságának 

felülvizsgálata (644. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
6. A Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelyeinek bővítése (626. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciója (  .számú előterjesztés) későbbi postázással 

 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 



8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat lakásrendelete ( .számú 
előterjesztés)  későbbi postázással 

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
9. Jelentés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára 

kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálatáról (  .számú előterjesztés)  
későbbi postázással 

Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző  
 

10. A szociális ágazatban kitüntetések adományozása (645. számú előterjesztés)  
  Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
11. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi 12. § (4) a) pontja alapján (635. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

 12.Fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázat kiírása (629. számú 
 előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

 13. Gyógyászatisegédeszköz- támogatással kapcsolatos pályázat kiírása (631.  számú  
 előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

 14. Gyógyászatisegédeszköz- támogatás iránti pályázatok elbírálása Bizalmas: az  
  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
  törvény 5. § (1) bekezdése alapján (627. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

15. A lakásmobilitás elősegítése érdekében önkormányzati lakás pályázaton kívül történő 
bérbeadása Bizalmas: az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (628 
.számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
  

 16. Budapest, X. kerület Kőrösi Csoma út 40. szám alatti önkormányzati lakások cseréjére 
 vonatkozó kérelem Bizalmas: az információs  önrendelkezési jogról és az 
 információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján 
 (630. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, 
hogy azt legkésőbb 2012. szeptember 10-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni a 4338-
160-as telefonszámán, vagy e-mailben a bodi_hajni@kobanya.hu címen. 
 

Üdvözlettel: 
Budapest, 2012. szeptember 6. 
                               Szabóné Gerzson Sarolta s. k. 
                bizottsági elnök  


