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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

a Népjóléti Bizottság 2013. február 12-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülésére, 
a Polgármesteri Hivatal I. emelet 100. számú üléstermébe 

 
 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, az 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 gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek ellátásra vonatkozó pályázatok 

elbírálása Bizalmas: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (70. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
2. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti 

Otthona szakmai programjának jóváhagyása (73. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
3. Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása (68. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
4. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (85. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 
5. Házi gyermekorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Bizalmas: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (71. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  

 
6. A Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató Bizalmas: az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján (67. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:   dr. Szabó Krisztián jegyző  
 
7. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek Bizalmas: az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján (69. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
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8. Önkormányzati lakást igénylők kérelmeiről Bizalmas: az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján (72. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 
9. Önkormányzati tulajdonú lakások nem lakás célú használata Bizalmas: az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján (74. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
azt legkésőbb 2013. február 11-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni a 4338-225-ös 
telefonszámon, vagy e-mailben a csosz_anna@kobanya.hu címre.  

 
 
Üdvözlettel: 
 

 
Budapest, 2013. február 7. 
 
 
 
                                 Szabóné Gerzson Sarolta s. k. 
                bizottsági elnök  
 
 


