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Készült a Népjóléti Bizottság 2013. november 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100.) 
megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontj a: 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 tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő a Polgármesteri Kabinet részéről 
Ehrenberger Krisztina a Humán Iroda vezetője 
Tóth Balázs a Pénzügyi Bizottság elnöke 
Marksteinné Molnár Julianna a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Gál Judit képviselő 

Varga István képviselő 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 
Rappi Gabriella 
Zanáné Haleczky Katalin 

Szabadosné Slezák Brigitta 
Némethné Lehoczki Klára 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
szakértő, az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ-Családsegítő Szaigálat 
részéről 

pályázó 
pályázó 

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 jegyzőkönyvetTasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. . 
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 
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A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[296/2013. (XL 21.)]: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, 
valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló 47112013. (X. 17.) KÖKT határozat hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

3. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. Időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
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 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a héten megtartotta ülését a Közalkalmazotti 
Érdekegyeztető Tanács. Érdeklődik, hogy a részletes költségvetési tárgyalások ütemezése, 
tervezése hogyan fog alakulni? 

Dr. Szabó Krisztián: A tervezés folyamatban van. Hamarosan sor fog kerülni a részletes 
tárgyalásra a szokásos menetrendben. 

Elnök: Az intézményekkel kapcsolatban fontos döntés született, mivel a koncepció a dologi 
kiadásokra 5%-os emelést tartalmaz. A tervek szerint a költségvetés a mindenkori inflációt 
követően, annak arányában fogja az intézményi dologi kiadásokat fedezni. A költségvetés 
célja továbbra is a gazdálkodást a jelenlegi állapoton tartani. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 685. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással "a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, valamint a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 47112013. 
(X. 17.) KÖKT határozat hatályon kívül helyezéséről" szóló 685. számú előterjesztést 
támogatja [297/2013. (XL 21.)]. 
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2. napirendi pont: 
Az 1104 Budapest, Üllői út 124/A szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 281/2013. 

(XI. 12.) NB határozat módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 710. szárnú 
előterjesztés elfogadásáról. 

298/2013. (XI. 21.) NB határozat 
az 1104 Budapest, Üllői út 124/A szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 281/2013. 
(XI. 12.) NB határozat módosításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság az 1104 Budapest, Üllői út 124/A 3/45. szám alatti lakás bérbeadásáról 
szóló 281/2013. (XI. 12.) NB határozata l. és 2. pontjában a "fszt. 3." szövegrész helyébe a 
"fszt. 2." szöveg lép. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. decernber 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató j a 

3. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Zanáné Haleczky Katalint szakértőt, az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ-Családsegítő Szolgálat képviselőjét Előzetesen elmondja, hogy a 
pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság (a 
továbbiakban: előkészítő bizottság) 2013. novernber 13-ai ülésén a kilenc beadott pályázat 
alapján nyolc pályázót hallgattak meg. Három pályázatot ítéltek továbbgondolásra 
érdemesnek. További egyeztetés után Nérnethé Lehoczki Klára és Szabadosné Slezák Brigitta 
pályázatát választották ki, akiket meghallgatásra is behívtak a Bizottság ülésére, valarnint az 
azt követő Képviselő-testület ülésére. A két pályázat sok szempontból összehasonlítható, sok 
szempontból pedig nem. Mind a két pályázatban jelen van a rnenedzser-szernlélet, amely egy 
intézményvezetéshez nélkülözhetetlen. Mind a két pályázat kiernelten, hangsúlyosan 
foglalkozik a szervezetfejlesztés elsődleges feladatával, egy egységes arculat kialakításával. 
Kihangsúlyozzák, hogy rnennyire fontos a rnunkaköröket, valarnint a rnűködési szabályzatot 
tisztázni, valarnint azt, hogy fontos az intézményvezető aktív jelenléte és az ellátórendszeren 
belüli, valarnint a társszervekkel való együttműködés. A különbségek a tényekből fakadnak. 
Az egyik pályázó Kőbányán húsz éve tevékenykedik, a másik pályázó viszont külső pályázó. 
Kéri, a Bizottságot, hogy abc sorrendben hallgassák meg a pályázókat. 

A Bizottság egyenként meghallgatja a pályázókat. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Csóka Gabriella: Fenntartásai vannak, rnivel az egészségügyi vonalat egyik pályázó sem 
hangsúlyozta ki. 
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-------~----------------------------------------

Weeber Tibor: A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ feladatának gerince nem az 
egészségügy lesz. Véleménye szerint az Intézménynek szolgáltatóvá kell válnia. Két jó 
pályázat van, Szabadosné Slezák Brigittát önállóbbnak látja, de nyilván a helyismeretnek is 
lehetnek előnyei. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Dicséretként elmondja, hogy a kerület vezetésétől nagyon józan 
és szakmai gondolat volt, hogy létrehozta az egészségügyi koordinátor státuszt. Véleménye 
szerint korrekt, hogy erre az állásra az Egészségügyi Szolgálat eddigi intézményvezetőjét 
javasolták. A mostani meghallgatás jóval gyengébb volt mind a két pályázó részéről, mint a 
bemutatkozás. 

Elnök: Az előkészítő bizottságon való meghallgatás egy hosszabb, sok szempontból 
részletesebb, tartalmas meghallgatás volt mind a két pályázó részéről. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő ". ...... -t bízza meg" 
szövegrész helyébe a "Némethné Lehoczki Klárát bízza meg" szöveg lépjen. 

(712/1. módosító javaslat) 

A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja a 712/1. módosító 
javaslatot [299/2013. (XI. 21.)]. 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő ". ...... -t bízza meg" 
szövegrész helyébe a "Szabadosné Slezák Brigittát bízza meg" szöveg lépjen. 

(712/2. módosító javaslat) 

A Népjóléti Bizottság 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással nem támogatja a 712/2. módosító 
javaslatot [300/2013. (XI. 21.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 712. 
számú előterjesztés támogatásáról a 712/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról" szóló 712. számú 
előterjesztést a 71211. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [301/2013. 
(XI. 21.)). 

4. napirendi pont: 
Időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Beszámol arról, hogy az eredeti elképzeléshez képest kis változtatás történt, mivel a 
megadott időpontra nem érkezett be elég javaslat, ezért pátlistát is figyelembe vett a Humán 
Iroda. Megköszöni a szociális iroda munkatársának a gyors adatfeldolgozást és előkészítő 
munkát. Így összesen 473 időskorú, és 282 gyermekes család részesül 5 OOO OOO Ft összegű 
támogatásban összesen. Tudomása szerint az ajánlatkérés már megtörtént három helyről a 
karácsonyi csomagok összeállítása kapcsán. A döntés értelmében az intézmények által 
javasolt ajándékokat az intézmények fogják átadni, míg a képviselők által javasolt személyek 
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- mivel a képviselők személyesen nem adhatnak át ajándékot- a Hivatalban vehetik majd át a 
karácsonyi csomagjaikat Sajnos évek óta probléma, hogy a háziorvosok nem élnek a kapott 
lehetőséggel, nem adnak le javaslatot. A harminchét felnőtt háziorvos közül összesen négy, 
míg a tizenöt gyermek háziorvos közül összesen hét vette komolyan ezt a feladatot. 
V él eménye szerint jövőre újra kell gondolni a támogatásra javaslatot tev ők ösztönzését. 
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 714. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Időskorúak és gyermekes családok 
egyszeri karácsonyi támogatásáról" szóló 714. számú előterjesztést támogatja [302/2013. 
(XI. 21.)]. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság rendkívüli ülését 9°5 órakor bezárja. 

Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Csicsay Claudius Iván 
bizottsági tag 
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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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI 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 I-stván 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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