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Készült a Népjóléti Bizottság 2013. május 7-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 100.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 
Dr. Csicsa y Claudius Iván, Dr. Fejér Tibor, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai, 
Dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert, Tubák István a bizottság nem képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Kárpáti Beatrix a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

Dr. Egervári Éva 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Büki Péter 

Dr. Szebechlebszky Erika 
Dr. Haintz Andrea 

Lajtai Perenené 

Meghívottak: 
Belkó Judit 
Dr. Rajháthy Beatrix 

vezetője 

a Jogi Csoport részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
a Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest X., XVII., 
XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottságának elnöke 

Az ülést vezeti: 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 Gorzó Irén vezeti. 
Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Elnök: Az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosítást javasolja: 
l. első napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 5-ös sorszámmal jelzett 
előteTjesztést, 

2. második napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 8-as sorszámmal jelzett 
előterjesztést, 

3. harmadik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban l-es sorszámmal szereplő 
előterjesztést, 

4. negyedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 2-es sorszámmal szereplő 
előterjesztést, 

5. ötödik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 6-os sorszámmal szereplő 
előterjesztést, 

6. hatodik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 7-es sorszámmal szereplő 
előterjesztést, 

7. hetedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 3-as sorszámmal szereplő 
előterjesztést, 

8. nyolcadik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 4-es sorszámmal 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 napirendjét: 
[J 05/2013. (V. 7.)]: 

l. A kerületi tisztifőorvos szakmai tájékoztatója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. Vállalkozó orvosokkal feladatellátási szerződés megkötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Az "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére kiírt pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Gyógyászati segédeszköz pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. 
évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi 
beszámolója 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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9. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l O. Közalkalmazottak lakáscélú támogatás iránti kérelem 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelem 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A Budapest X., Halom u. 40. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 42/2013. (III. 12.) 
NB határozat visszavonása 
Előterjesztő: dr. Szab ó Krisztián jegyző 

14. Népjóléti tárgyú fellebbezés 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A kerületi tisztifőorvos szakmai tájékoztatója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Üdvözli dr. Haintz Andreát a Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest X., XVII., 
XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet vezetőjét, érdeklődik kívánja-e kiegészíteni az 
anyagot? 

Dr. Haintz Andrea: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az elkészült anyagban röviden próbálták 
összefoglalni az egyes szakterületek tevékenységét. Elmondja, hogy ezúton is szeretné 
megköszönni az Önkormányzat által biztosított épületet, ahol a kedvező körülmények miatt a 
lakosságat is magasabb színvonalon tudják kiszolgálni. 

A Népjóléti Bizottság "A kerületi tisztifőorvos szakmai tájékoztatójáról" szóló 312. szám ú 
előterjesztést megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
Vállalkozó orvosokkal feladatellátási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Weeber Tibor: Tájékoztatja a Bizottságat a feladatellátási szerződés megkötésének 
szükségességéről, illetve az azt előkészítő folyamatróL 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Érdeklődik, hogy miért nem pályázat útján választják ki, vagy 
hoz létre az önkormányzat egy céget, aki alkalmazottként foglalkoztatná tovább az orvosokat? 

Weeber Tibor: Válaszu! elmondja, hogy sok cég van a piacon, akár rendelőnként is 
létrehozhatnak az orvosok vállalkozást. Teljesen szabad a lehetőség, nem akarták befolyásolni 
az orvosok választását, ugyanakkor az Önkormányzatnak nem feladata céget létrehozni a 
vállalkozó orvosok részére. 

Elnök: V él eménye szerint a legpraktikusabb megoldás az lenne, ha az adott rendelőben együtt 
dolgozó kollégák praxisközösséget hoznának létre. Az általa készített egészségtervi előkészítő 
anyagban ezt már javasolta. 

Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy jelen esetben az orvosok vannak lépéskényszerben, nagyra 
tartja az Önkormányzat segítő szándékát. A vállalkozásokkal, praxisközösségekkel 
kapcsolatban elmondja, hogy mivel minden orvosnak más a praxislétszáma, problémát 
jelenthet hogy az egyik orvosnak több a bevétele, a másiknak kevesebb. Az orvosok nem 
közgazdász fejjel gondolkodnak. 

Dr. Szebechlebszky Erika: Véleményeszerint feladata lett volna, hogy szakmailag és jogilag 
képviselje az orvosokat, a megbeszéléseken azonban sajnálatos módon nem vett részt. 
Elmondja, hogy a finanszírozási szerződést 2013. június 5-éig az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral meg kell kötni, hogy 2013. július l-jétől a finanszírozás tovább tudjon működni, 
azonban úgy látja, az orvosok még nem döntötték el, hogyan folytatják praxisukat, az azonban 
biztos, hogy mindenki szeretné a feladatellátást tovább folytatni. 

Weeber Tibor: Válaszul dr. Szebechlebszky Erikának elmondja, hogy márciusban 
megkeresték az érintetteket és tájékoztatták őket a változásokról, megállapodtak határidőkben, 
hogy semmilyen kár ne érje az orvosokat. Elmondja továbbá, hogy igazgató asszonnyal 
egyeztettek azzal kapcsolatban, hogy számára az egészségterv elkészítése az aktuális feladat, 
és mivel az Önkormányzat köti a szerződést az orvosokkal, a tárgyalásokon nem szükséges a 
jelenléte, azonban az eredményekről folyamatosan tájékoztatták a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat gazdasági vezetőjét. 

Elnök: Véleménye szerint az Önkormányzat azzal a törekvéssel, hogy vállalkozási 
rendszerben szeretné tovább működtetni az alapellátást, jó irányba halad. A pontos 
információk végett, hasznos és kívánatos lenne, ha a megbeszéléseken minden olyan szereplő 
részt venne, aki valamilyen szinten érintett. Elmondja, hogy a későbbiekben szívesen részt 
venne a témát érintő megbeszéléseken. 

Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy az érintett orvosok közül sokan több évtizede dolgoznak 
Kőbányán, véleménye szerint illetlenség lenne úgy elküldeni őket, hogy csak módositják a 
szerződésüket, szerinte illene megköszönni a tevékenységüket. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 320. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "Vállalkozó orvosokkal 
feladatellátási szerződés megkötéséről" szóló 320. számú előterjesztést támogatja. 
[106/2013. (V. 7.)] 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Weeber Tibor: Hiányolja, hogy az anyagból nem derül ki, hogy a pályázat keretében 
finanszírozott időszak letelte után mennyi többletköltséget jelent az Önkormányzat számára a 
szolgáltatás biztosítása. 

Elnök: Elmondja, hogy a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője ezzel kapcsolatban 
tájékoztatta, hogy a pályázati időszak időtartama alatt kidolgozzák, hogy hogyan tudják 
továbbműködtetni a szolgáltatást. 

Weeber Tibor: Kéri, az előterjesztés kerüljön kiegészítésre, hogy milyen kötelezettséget 
jelent az Önkormányzat számára a pályázati időszak időtartamának letelte után a szolgáltatás 
biztosítása. 

Dr. Egervári Éva: Az előterjesztés nem módosítható, annak visszavonására és újbóli 
benyújtására van lehetőség. 

Elnök: Javasolja, hogy a kérdések tisztázása után a következő bizottsági ülésen tárgyalják 
újra az anyagot. Kéri a Bizottságot, döntsön az előterjesztés napirendről történő levétele 
tárgyában. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai Egyesitett Bölcsődék alapító 
okiratának módosításáról" szóló 310. számú előterjesztést leveszi napirendjéről. [10712013. 
(V. 7.)] 

4. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Büki Péter: Tájékoztatja a Bizottságat az alapító okirat módosításának szükségességéről. 

Kárpáti Beatrix: Érdeklődik, hogy a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
tekintetében van-e költségvonzata a pályázatnak? 

Büki Péter: Válaszul elmondja, hogy a dolgozók munkaköri leírása kerül kiegészítésre, így a 
fenntarthatóság ideje alatt a rendszer tovább tud működni. 

Weeber Tibor: Kéri, ez kiegészítésként az előterjesztés "II. Hatásvizsgálat" pontjába 
kerüUön be. 

Dr. Egervári Éva: Az előterjesztés nem módosítható, annak visszavonására és újbóli 
benyújtására van lehetőség. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 311. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról" szóló 311. számú előterjesztést 

támogatja. [108/2013. (V. 7.)] 

. 5. napirendi pont: 
Az "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére kiírt pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván: Kéri, hogy az elkészült pályázati anyagat tájékoztatás céljából 
megkap hassák. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 313. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság. 7 igen, egyhangú szavazattal "Az "Idősbarát Önkormányzat Díj" 
elnyerésére kiírt pályázat benyújtásáról" szóló 313. számú előterjesztést támogatja. 
[1 09/2013. (V. 7.)] 
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6. napirendi pont: 
A Gyógyászati segédeszköz pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Javasolja, hogy szavazzanak külön-külön a határozattervezet egyes pontjainak 
t ám o gatásáró l. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Gyógyászati segédeszköz pályázatok 
elbírálásáról" szóló 314. számú előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet l. pontját 
támogatja. [110/2013. (V. 7.)] 

Elnök: Érdeklődik, hogy kerekesszék vásárlásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
nem biztosít-e támogatást? 

Dr. Csóka Gabriella: Elmondja, hogy az előterjesztés 14. oldalán található nyilatkozat 
alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kifizeti az önrészt. 

Elnök: Kéri Kárpáti Beatrixet, tisztázzák a kérdést a támogatás összegével kapcsolatban, és a 
csütörtöki képviselő-testületi ülést megelőzően, rendkívüli bizottsági ülés keretében 
döntsenek a támogatásróL 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Gyógyászati segédeszköz pályázatok 
elbírálásáról" szóló 314. számú előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet 2. 
pontjának támogatásáról nem hoz döntést. [111/2013. (V. 7.)] 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Gyógyászati segédeszköz pályázatok 
elbírálásáról" szóló 314: számú előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet 3. pontját 
támogatja. [112/2013. (V. 7.)] 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
,A. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Markó Melinda 
részére gyermeke szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse ajánlati árának [50%-a, legfeljebb 4 910 Ft] 90%-a, legfeljebb 8 838 Ft. 

(314/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 314/l. módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Gyógyászati segédeszköz pályázatok 
elbírálásáról" szóló 314. számú előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet 4. pontját 
a 314/l. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. [113/2013. (V. 7.)] 
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A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Gyógyászati segédeszköz pályázatok 
elbírálásáról" szóló 314. számú előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet 5. pontját 
támogatja. [114/2013. (V. 7.)] 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Gyógyászati segédeszköz pályázatok 
elbírálásáról" szóló 314. szám ú előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet 6. pontj át 
támogatja. [115/2013. (V. 7.)] 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Lajtai Ferencnét, a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és dr. 
Rajháthy Beatrixot, a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnökét. 
Érdeklődik Lajtai Ferencnétől, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 

Lajtai Ferencné: Pár mondatban ismerteti a Bizottsággal az üzleti terv elemeit, majd 
részletes tájékoztatást ad a feltett kérdésekre. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 324. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározásáról" 
szóló 324. számú előterjesztést támogatja. [116/2013. (V. 7.)] 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy csak gratulálni tud a felügyelő bizottság munkájához. Érdeklődik dr. 
Rajháthy Beatrixtól, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 

Dr. Rajháthy Beatrix: Elmondja, hogy nagyon jó az együttműködés az intézmény és a 
felügyelő bizottság között. Nincsenek indokolatlan pengeváltások, munkájukat a szakmai 
szempontokat és az idősek érdekeit figyelembe véve végzik. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 325. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolójáról" szóló 325. számú előterjesztést 

támogatja. [117/2013. (V. 7.)] 

Elnök: Bejelenti, hogy az SZMSZ 22. § (l) bekezdésében foglaltak alapján 5 perc szünetet 
rendel el. 

Szünet 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

9. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 322. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

az alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
32/2012. . 24. önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 

alatti egy szoba, 15 m2 alapterületű, szükséglakást 
számára átmeneti jelleggel határozott időre, 2013. december 31-ig, szociális alapon bérbe 
adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. június 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

az lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
32/2012. 24 önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 

alatti fél szaba, 58 m2 összkomfortos lakást 
határozott időre, 

2014. május 31-ig, szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: · 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
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az 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
32/2012. 24. önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 

· egy szaba, 39 m2 alapterületű, félkomfortos lakást 
számára határozott időre, 2014. május 31-ig, szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

az lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyi 
32/2012. 24. · rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 

· egy szaba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
határozott időre, 2014. május 31-ig, szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

az lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló he 
32/2012. IX. 24. önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 

· egy szaba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást 
számára határozott időre, 2014. május 31-ig, szociális alapon bérbe adj a. 

Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

az · lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság· a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
32/2012. . 24 önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 

· egy szaba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást 
számára határozott időre, 2014. május 31-ig, szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
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az lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyisé 
32/2012. 24. · rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 

· egy szaba, 36 m2 alapterületű, összkomfortos lakást 
határozott időre, 2015. május 31-ig, szociális alapon bérbe adja. 

Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

lakás bérbeadásáról 

2013. június 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

l O. napirendi pont: 
Közalkalmazottak lakáscélú támogatás iránti kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 321. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

7.) NB határozat 
közalkalmazott lakáscélú támogatásáról 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a közalkalmazottak lakáscélú tanlo~~atctsar 

· rendelet 8. -a 

visszafizetési kötelezettséggel az 
alatti ingatlan felújítására a Budapest 

2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet 10. sora terhére. A munkáltatói kölcsön és járulékai 
biztosításárajelzálogjogot kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. 
Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ll 



7.) NB határozat 
munkavállaló lakáscélú támogatásáról 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a közalkalmazottak lakáscélú támo5 "''·"''"'u 

· rendelet 8. 

éves visszafizetési kötelezettséggel az 
alatti ingatlan felújítására a Budapest 

at 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet 10. sora terhére. A munkáltatói kölcsön és járulékai 
biztosítására jelzálogjogot kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. 
Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ll. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 315. szám ú 
előterjesztés elfogadásáról. 

lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szab szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint 
hozzájárul, hogy est Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, alatti kettő szoba, lll m2 

alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát est Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, alatti 
egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakása bérleti jogára elcserél je. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

szab szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az .. 
alatti kettő szoba, lll m2 alapterületű, komfortos lakást a 

számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adj a. 
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az .. 
alatti egy szoba, 30 m2 alapterületű, komfortos lakást a 

számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja. 
2013. június 15. 

Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
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----------~ 

Belkó Judit: Érdeklődik, hogy a határozatban ki lehet-e kötni, hogy a jelenlegi bérlő, a 
szerződéskötés előtt mutassa be a közműszolgáltatoktól a nullás igazolásokat 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Egervári Éva: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontja egészüljön ki az alábbiak 
szerint. 
,,1. A Népjóléti Bizottság 
vonatkozó egyes szab 
hozzájárul, hogy 
tulajdonában álló, 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
alatti szoba, 41 m2 

tulajdonjogára elcserélje, 
közműszolgáltatók felé fennálló tartozása megfizetésre kerül, és az erről szóló igazolásokat 
bemutatják a Kőbányai vagyonkezelő Zrt. részére." 

(315/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 315/1. módosító javaslatot. 

lakáscsere iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal} 
l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint 
hozzájárul, hogy Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, alatti e 41 m2 

komfortos-lakás bérleti jogát 
alatt található egy+ kettő fél szoba, 7 5 m 

komfortos lakása tulajdonjogára elcserélje, azzal a feltétellel, hogy 
közműszolgáltatók felé fennálló tartozása megfizetésre kerül, és az erről szóló igazolásokat 
bemutatják a Kőbányai vagyonkezelő Zrt. részére. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az .. 

csere folytán 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

alatti egy szoba, 41 m2 alapterületű, komfortos lakást a 
számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja. 

2013. június 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
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12. napirendi pont: 
Bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelem 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 316. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

bérlőtársi 

jogviszony létesítése iránti kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, 
vonatkozó szab szóló 1993. évi LXXVIII. 

valamint az elidegenítésükre 
4. ában foglaltak szerint 

számára az 11111 
összkomfortos lakást 

határozatlan időre bérbe adja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. június 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

13. napirendi pont: 
A Budapest alatti lakás bérbeadásáról szóló 42/2013. (III. 12.) NB 

határozat visszavonása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

az alatti lakás bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló he 
32/2012. . 24. önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 

alatti kettő szoba, 92 m2 alapterületű, komfortos lakást 
számára határozott időre, 2013. június 30-ig, szociális bérbe · 
2. A Népjóléti Bizottság- részére az 
alatti önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó 42/2013. (III. 12.) határozatát visszavonja. 
Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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14. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Népjóléti tárgyú 
fellebbezés elbírálásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Népjóléti Bizottság rendkívüli ülését 2013. május 
16-ra (csütörtökre) hívja össze, az addig tisztázott gyógyászati segédeszköz pályázat 
elbírálására. A Bizottság ülését ll 05 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jégyző 
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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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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÓ-TESTÜLET 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
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