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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁN)fZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK '·' , . " ... 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Népjóléti Bizottság 2013. december 12-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. l 00.) 
megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 835 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Dr. Csóka Gabriella, a bizottság nem képviselő tagja 
Tubák István, a bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő a Polgármesteri Kabinet részéről 
Ehrenberger Krisztina a Humán Iroda vezetője 
Dr. Haintz Andrea az ÁNTSZ részéről, tiszti főorvos 

Meghívottak: 
Kárpáti Beatrix a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 

vezetője 

Némethné Lehoczki Klára a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 

részéről 

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

Csoport 

Csoport 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság rendkívüli ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[323/2013. (XII. 12.)]: 

l. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai prog~~~:~~v:~t~~J'8sx:- !éai'RüLET 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpol~-~,t~~~t"r.n:AI öNK~R~LA.N.YZAT 

~--·-·~~~~;·;~~~~F~~';j;;~i;.~.~.: ........ 
1 \ktat6szarn:.~\ ............................ . 

l 0L-~013 ~~~-~~-t---l---1 
r:::\ E\öszarn: "meíiék..le~t) Előadó: 

~~dzJ}lL;E/;:c __ JmcLJ:.: 



l. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Elöljáróban elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán a Pedagógia Szolgáltató 
Központban volt egy megbeszélés a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központtal 
kapcsolatban, amelyen pedagógusok érdeklődtek gyermekvédelemmel, valamint a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központtal kapcsolatos további lelhetőségekrőL Az elhangzottak 
alapján kiderült, nagy az igény arra, hogy 2014. elejétől gyakori szakmai konzultáció 
alakuljon ki a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ és az oktatási intézmények között. 
Beszámol arról, hogy sok változás történt a rendeletek, intézkedések értelmében a 
gyermekvédelmi felelősök és a feladatellátás szerkezetében, mennyiségében, valamint 
minőségében is. A szakmai programot nyáron már tárgyalta a Bizottság, tehát értelemszerűen 
sok változás nem történt benne. Január l-jétől fog a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ új vezetőjével működni, ezért jelenleg csak a megtörtént változások kerültek 
átvezetésre a szakmai programban. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 770. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

324/2013. (XII. 12.) NB határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programját az 
előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 

(A szakmai program szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság rendkívüli ülését 840 órakor bezárja. 
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Szabóné Gerzson Sarolta ~ ~;;~ c.~Dr. Csicsay Claudius Iván 
bizottsági elnök * ';~:.,J.: 11 ~o~· bizottsági tag 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

./ 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 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

J elen l éti ív 
~ 

2013 t~~t~ -iL 8 , k N' . 'l'. B' tt , "l' ' "l ............................ -...... ora or megtartott epJo eti Izo sag u esero . 

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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