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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. november 21-én (csütörtökön)  
8 órai kezdettel tartandó rendkívüli  ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X. Szent László tér 29.) I. emelet 100. számú tanácstermébe 

 
TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a megújult www.kobanya.hu honlapról, a 
Városháza/Bizottságok/Népjóléti Bizottság/Bizottsági ülések – 2013. fül alatt, az adott dátumnál, a 
Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített 
szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 
 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 471/2013. (X. 17.) KÖKT határozat 
hatályon kívül helyezése  (685. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

2. Az 1104 Budapest, Üllői út 124/A  szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 281/2013. 
(XI. 12.) NB határozat módosítása (710. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján – az érintett kérésére –  zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
 

3. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére 
kiírt pályázat elbírálása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján (712. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján bizalmas jelzéssel ellátott előterjesztések: 

 
4. Időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatása Bizalmas az 

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

 
Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy 
a 4338-233-as telefonszámon, vagy e-mailben szíveskedjék azt jelezni a 
tasi_eva@kobanya.hu címre legkésőbb 2013. november 20-án (szerdán) 12 óráig. 
 
Budapest, 2013. november 18. 

Üdvözlettel:   
Szabóné Gerzson Sarolta s. k. 

             bizottsági elnök 


