
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .. .. . ... 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Népjóléti Bizottság 2013. április 18-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. 
em. l 00.) megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 8°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 tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő a Polgármesteri Kabinet részéről 
Kárpáti Beatrix a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
Dr. Szebechlebszky Erika a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

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

Elnök: Amennyiben nincs észrevétel, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal, az alábbiak szerint fogadja el napirendjét azzal, 
hogv az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a 2. számú napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el [8812013. (IV. 18.)}: 

l. A 2013. évi idősek üdültetéséről szóló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 



l. napirendi pont: 
A 2013. évi idősek üdültetéséről szóló pályázat elbírálása 

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 305. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A 2013. évi idősek üdültetéséről szóló pályázat 
elbírálásáról" szóló 305. számú előterjesztést támogatja. [89/2013. (IV. 18.)] 

2. napirendi pont: 
A 2013. évi kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Népjóléti Bizottság az 2: napirendi pontot az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pon(ja alapján zárt ülés 
keretében tárgyalja. 

Zárt ülés 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 
megtárgyalta, és a Népjóléti Bizottság rendkívüli ülését 830 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

,/ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

,/ jelenléti ív 

,/ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok mellékletei 

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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
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Bizottsági tagok: 

Szabóné Gerzson Sarolta 

Dr. Csicsay Claudius Iván 

Dr. Fejér Tibor 

Mihalik András 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Tubák István 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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