
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI Wftf{QIN_~NYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Népjóléti Bizottság 2014. február ll-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal 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. Csicsay Claudius Iván, Dr. Fejér Tibor, Mihalik András, a bizottság képviselő tagjai, 
Dr. Csóka Gabriella, Tubák István, a bizottság nem képviselő tagja. 

Távolmaradás oka: Távolmaradását előre jelezte: 
Gagyi Róbert, a bizottság nem képviselő tagja munkahel~i elfo.&laltság K/179~ 2/4/?9~4{~ .: 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester r;}tt;:-f: 
Weeber Tibor alpolgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 

Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport részéről lA"./· l.·~ .. ' 2/204L/·;· A;/0. J ; / 
Horváthné dr. Tóth Enikő a Polgármesteri Kabinet részérőÍ '1 .'7···· ···· ·· .:I ·X:· "Jc1 .rC{tCfct:::_ 
Kárpáti Beatrix a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
Rappi Gabriella a Gazdasági és Pénzügyi Iroda Költségvetési Csoport vezetője 
Belkó Judit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

Meghívottak: 
Dr. Czagányi Cecília 
Dobrai Zsuzsanna 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 

Beszámol a januári bizottsági ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről: 

- A Város Mindenkié Egyesülettel megbeszélés történt két lakás felújítása kapcsán. A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. a márciusi bizottsági ülésére készít egy részletesebb anyagot a felújítási 
kötelezettséggel bérbe adandó és az elidegenítendő lakásokról. 

- Január végén megtartotta az idei év első ülését az Idősügyi Tanács, amelyen a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete Kőbányai szervezetének elnöke átadta posztját a helyettesének 

- A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ új vezetője munkába állt. Az első negyedév 
végén beszámol a tapasztalatairól. 
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- Sajnos az Erzsébet-program nagyon hamar lezárult. 

- Az Ihász utcai civil házban a CIC képviselői tájékoztató fóruroot tartottak a kőbányai civil 
egyesületek részére, amely nagyon hasznosnak bizonyult. 

Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal, az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[16/2014. (Il. 11.)]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
.. ./2014. ( ... ) önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati felhívás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A kőbányai idősek 2014. évi üdültetésére szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. A Elige Vitam-díjra tett javaslat 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l O. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

12. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2013. IV. negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

.. ./2014. ( ... )önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Elnök: Érdeklődik a Gazdasági és Pénzügyi Irodától, hogy a költségvetésnek melyek azok a 
sarkalatos pontjai, amelyekre a Bizottságnak leginkább oda kell figyelni? 

Rappi Gabriella: Tájékoztatásul elmondja, hogy az ellátottak juttatásai megújultak a jogszabályi 
változásoknak megfelelően. Jelentős emelkedés tapasztalható ezen a területen, a táblában láthatóak 
a jogcímváltozások Az Iroda próbált mindenjogcímet betervezni a költségvetésbe. 

Elnök: Részletesen ismerteti a költségvetés Népjóléti Bizottságra vonatkozó legfontosabb 
változásait. 

Dr. Fejér Tibor: Érdeklődik, hogy a beruházásokra és fejlesztésekre tervezett összeg tartalmazza-e 
a védőnői szolgálatnak kialakítandó új helyiség költségeit? 

Kovács Róbert: A költségvetés tervezése során ez a probléma még nem merült fel, de biztos 
benne, hogy a tartalékokból fedezni lehet majd a felújítás költségeit. 

Elnök: A holnapi nap folyamán lesz egy bejárás a védőnőkkel, valamint egy prezentáció arról, 
hogyan lehet őket a legoptimálisabban elhelyezni. 

Kovács Róbert: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőrösi Csoma sétány 43-57. szám alatt található 
Fishmánia üresen álló üzlethelyiség alkalmas lenne a védőnői szolgálat elhelyezésére. 

Radványi Gábor: Véleménye szerint a Harmat köz parkoló felújítására tervezett összeg szükség 
esetén átcsoportosítható a védőnők számára kialakítandó új helyiség felújítására , mivel a parkoló 
még nincs nagyon rossz állapotban. 

Kovács Róbert: Elmondja, hogy rövid időn belül módosítani kell a költségvetést, ezért nem 
javasolná, hogy most döntsenek az átcsoportosításróL A napokban napvilágot látott egy 
kormányrendelet, amely a bölcsőde ágazatban közel 30 millió forint összegű béremelésre kötelezi 
az Önkormányzatot. Ennek is keresni kell még a forrását. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 52. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló .. ./2014. ( ... ) önkormányzati rendelet 
megalkotásáról" szóló 52. számú előterjesztést támogatja [17/2014. (II. ll.)]. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a rendelettervezet 2. §-ában szereplő a "gyermek 
születését megelőzően legalább egy éve" szövegrész helyébe a "gyermek születésekor" szöveg 
lépjen. 
Indokolás: a jogosultak körét ne szűkítse le az Önkormányzat azokra, akik a gyermek születését 
megelőző egy évben kőbányai lakóhellyel rendelkeztek. 

(53/1. módosító javaslat) 

A Népjóléti Bizottság 6 Igen, egyhangú szavazattal az 5311. módosító javaslatot támogatja 
[18/2014. (II. ll.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 53. számú 
előterjesztés támogatásáról az 53/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 53. számú előterjesztést az 53/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja [19/2014. (II. ll.)]. 

3. napirendi pont: 
A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 55. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Medicopter Alapítvány támogatási 
kérelméről" szóló 55. számú előterjesztést támogatja [20/2014. (II. ll.)]. 

4. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Egervári Éva: Javasolja, hogy a pályázati felhívás az alábbiak szerint módosuljon: 

l. A pályázati felhívás alcímei arab számmal sorszámozásra kerülnek. 

2. A pályázati felhívás 4.2. pont ed) al pontja törlésre kerül. 

3. A pályázati felhívás "A pályázat benyújtásának feltételei" alcím 2. pont h) alpontja helyébe a 
következőszöveg lép: 

"h) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet esetében a 
szervezet működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet működéséről, létszámáról 
és tevékenységéről," 
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4. A pályázati felhívás "A pályázat benyújtásának feltételei" alcím 4.3. pontja helyébe a következő 
szöveg lép: 

"4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program, illetve a működés 
támogatása kérhető." 

5. A pályázati felhívás "A pályázat benyújtásának feltételei" alcím a következő új 4.4. ponttal 
egészül ki: 

"4.4. A támogatási időszak 2014. január l- 2014. december 31." 

6. A pályázati felhívás "A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje" alcímében az első 
bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

"A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál 

a) elektronikusan a szabados heni(CV,kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld, 

b) személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Ü gyfélszolgálati Irodában (ll 02 
Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, 
szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-15.30, péntek 8.00-13.00) vagy 

c) postai úton egy eredeti és egy másolati példányban a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnak címezve a ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
címen." 

7. A pályázati felhívás "A pályázat elbírálásának menete" alcímében a második bekezdés helyébe 
a következő szöveg lép: 

"A pályázatokat a Képviselő-testület a 2014. áprilisi ülésén bírálja el. A Polgármesteri Hivatal 
a döntést követően 2014. április 30-ig értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes 
pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt." 

6. A pályázati felhívás a következő al címmel egészül ki: 

"8. Az elszámolás módja, határideje: 

A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2014. december 31-éig kell elszámolni, ami irányadó a működési támogatásra is. A pályázó a 
fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. 
A kedvezményezett a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével 
együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást 
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni." 

(65/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 65/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 65. számú 
előterjesztés támogatásáról a 6511. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Civil szervezetek 2014. évi támogatásáról 
szóló pályázati felhívásról" szóló 65. számú előterjesztést a 65/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja [2112014. (II. ll.)]. 
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5. napirendi pont: 
A gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati felhívás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a gyógyászati segédeszköz támogatásra a tavalyi évhez hasonlóan 6 
millió forintot tervezett a költségvetésbe az Önkormányzat. Népszerűnek és hasznosnak bizonyult 
az idősek és a gyermekes családok körében a támogatás. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a pályázati felhívás "A pályázat benyújtásának 
feltételei" l. pontjában a "családjában" szövegrész helyébe a "vele egy háztartásban élők" szöveg 
lépjen. 

(56/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 56/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 56. számú 
előterjesztés elfogadásáról az 5611. módosító javaslat figyelembevételével. 

22/2014. (II. ll.) NB határozat 
a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati felhívásról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a gyógyászati segédeszközök támogatásáról szóló pályázati felhívást a 
határozat l. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését követően a 
pályázatot a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 2212014. (ll. ll.) NB határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 
pályázatot ír ki gyógyászati segédeszköz támogatására. 

A pályázat jogszabályi alapja: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdése, valamint a 
28. §-a. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

l. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező személy, akinek a vele egy 
háztartásban élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
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legkisebb összegének három és félszeresét (99 750 Ft), egyedülálló esetén négyszeresét (114 OOO 
Ft). 

2. A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles hitelt érdemlően - háziorvos vagy szakorvos által -
igazolni a gyógyászati segédeszközre való jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a pályázati 
kiírásban szereplő igazolásokat, nyilatkozatokat. 

3. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amely ingyenes 
beszerezhető a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ü gyfélszolgálati Irodájában, valamint letölthető az 
Önkormányzat honlapjáról. Az adatlapon az alábbi adatokat kell megadni, illetve az alább felsorolt 
iratokat kell csatolni: 
- a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők személyi adatai, 
- a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élő 16. életévét betöltött személy utolsó havi nettó 
jövedelemigazolása (munkabér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj igazolása, egyéni 
vállalkozók esetében a 2013. évi adóhatósági igazolás, munkanélküliek es etén a Munkaügyi 
Központ vagy az adóhatóság igazolása, nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító igazgatóság által 
megküldött éves nyugdíjigazolás másolata), 
- a háziorvos vagy szakorvos igazolása a pályázó gyógyászati segédeszközre való jogosultságáról, 
illetve annak szükségességéről, 
- a patika, gyógyászati segédeszköz bolt vagy egyéb szaküzlet előzetes tételes árkalkulációja, 
igazolása a gyógyászati segédeszköz áráról, 
- nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról 

4. Gyógyászatisegédeszköz-támogatásban a pályázó egy naptári évben legfeljebb két alkalommal 
részesülhet. 

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 

A pályázatokat 2014. október 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál 
személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási 
időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-15.30, péntek 8.00-
13.00) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoportnak címezve a ll 02 Budapest, Szent László tér 29. címen. 

A pályázat elbírálásának menete: 

A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki. A pályázatokat 
a Népjóléti Bizottság folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén. A Bizottság mérlegelési 
jogkörében dönt a támogatás mértékéről, amely összeg nem haladhatja meg a gyógyászati 
segédeszköz árának 90%-át. A támogatás utólag kerül kifizetésre a számla bemutatását követően. A 
Polgármesteri Hivatal a döntést követően értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A 
gyógyászati segédeszköz megvásárlását igazoló eredeti számlát legkésőbb 2014. december 10-ig 
lehet bemutatni a Polgármesteri Hivatal Ü gyfélszolgálati Irodájában, ahol 15 napon belül 
intézkednek a megítélt támogatás kifizetéséről. Amennyiben a megítélt támogatás összege 
meghaladja az 50 OOO Ft-ot, a pályázó kérésére az Önkormányzat a támogatási összeget közvetlenül 
a szaküzlet részére is átutalhatja. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben erre a célra meghatározott forrás kimerülése esetén a pályázat elutasításra kerül. 

Érvénytelenség: 

Érvénytelen az a pályázat, amely az 1-4. pontban rögzített feltételeknek nem felel meg. 
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6. napirendi pont: 
Az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a pályázati felhívás "A pályázat benyújtásának 
feltételei" l. pontjában a "családjában" szövegrész helyébe a "vele egy háztartásban élők" szöveg 
lépjen. 

(57/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 57/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 57. számú 
előterjesztés elfogadásáról az 57/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

23/2014. (II. ll.) NB határozat 
az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság az ápolási támogatás igényléséről szóló pályázati felhívást a határozat l. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatály ba lépését követően a 
pályázatot a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 2312014. (Il ll.) NB határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 
pályázatot ír ki ápolási támogatásra. 

A pályázat jogszabályi alapja: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdése, valamint a 
24. §-a. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

l. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben 
lakó 18. életévét betöltött tartósan beteg személy, akinek a vele egy háztartásban élők 
figyelembevételével megállapított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (57 OOO Ft), egyedülálló esetén két és félszeresét (71 
250 Ft), és a háziorvos vagy szakorvos igazolásaszerint önmaga ellátására nem képes. 
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2. A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles hitelt érdemlően igazolni az ápolási támogatásra való 
jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a pályázati kiírásban szereplő igazolásokat, 
nyilatkozatokat. 

3. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az alábbi 
adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 
- a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők személyi adatai, 
- a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élő 16. életévét betöltött személy utolsó havi nettó 
jövedelemigazolása (munkabér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj igazolása, egyéni 
vállalkozók esetében a 2013. évi adóhatósági igazolás, munkanélküliek esetén a Munkaügyi 
Központ vagy az adóhatóság igazolása, nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
megküldött éves nyugdíjigazolás másolata), 
-a háziorvos vagy szakorvos igazolása a pályázó önellátási képességének hiányáról, 
- a pályázó egészségi állapotának romlását, betegségét igazoló leletek, orvosi dokumentációk 
másolata, 
- nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, 

4. A pályázónak a lakcímkártya bemutatásával, illetve másolatának csatolásával kell igazolnia a 
saját és a vele közös háztartásban élők lakóhelyét. Az életvitelszerű tartózkodást az önkormányzat 
környezettanulmány útján ellenőrizheti. 

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 

A pályázatokat 2014. november 30-ig folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál 
személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában (ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási 
időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-15.30, péntek 8.00-
13.00) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoportnak címezve a ll 02 Budapest, Szent László tér 29. címen. 

A pályázat elbírálásának menete: 

A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki. A pályázatokat 
a szociális ügyekért felelős bizottság folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén. A 
Polgármesteri Hivatal a döntést követően értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. Az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben erre a célra 
meghatározott forrás kimerülése esetén a pályázat elutasításra kerül. 
Érvénytelen az a pályázat, amely az 1-4. pontban rögzített feltételeknek nem felel meg. 

7. napirendi pont: 
A kőbányai idősek 2014. évi üdültetésére szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy plusz l millió forint került betervezésre a költségvetésbe az eddigi 
évekhez képest az idősek üdültetésére, ezért egy turnussal többet tervezhet az önkormányzat ebben 
az évben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy inkább Balatonalmádit preferálják az idősek, de 
vannak, akik szívesen mennek Balatonlellére is. 

Dr. Csóka Gabriella: Érdeklődik, hogy Balatonlellén megoldódott-e az emeletes ágyak 
problémája, valamint arról, hogy szélesebb körben eljut-e a felhívás az idősekhez? 

9 



Elnök: Balatonlellén több faház van, ezért mindenkit el tudnak úgy helyezni, hogy ne kelljen az 
emeletes ágy felső szintjén aludnia. A kőbányai idősek egyre szélesebb körben tájékozódnak az 
üdülési pályázatróL Különböző médiafelületeken közzé van téve az üdülési lehetőség. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 58. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

24/2014. (Il. ll.) NB határozat 
a kőbányai idősek 2014. évi üdültetésére szóló pályázati felhívásról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a kőbányai lakcímmel rendelkező idősek részére a Balatonalmádiban fekvő 
üdülőben (Balatonalmádi, Szent István sétány 3.) és a Balatonlellén található nyári táborban 
(Balatonlelle, Úszó u. 1-3.) lebonyolítandó üdülés pályázati felhívását a határozat l. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet hatály ba lépését követően a pályázati 
felhívást tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

(A pályázati felhívás sz öve ge mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

8. napirendi pont: 
A Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Népjóléti Bizottság a "Népjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról" szóló 61. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 

9. napirendi pont: 
A Elige Vitam-díjra tett javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy szakmai munkáért, életmű elismerésként adható elismerő oklevél, 
valamint miniszteri dicséret. Ezt a díjat az Emberi Erőforrások minisztere adja azok számára, akik a 
drogprevenció terén kimagasló szakmai munkát, vagy társadalmi tevékenységet végeztek. 
Tudomásaszerint ezeket a dijakat eddig olyan személyek kapták meg, akik országos szervezet élén 
állnak, vagy kiemeit szervezet kuratóriumának elnökei, tagjai voltak. Ez nem zárja ki azt a 
lehetőséget, hogy a Bizottság a Kőbányán tevékenykedők köréből tegyen javaslatot Elige Vitam
díjra. 

10 



Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy szerencsétlennek tartja azt, ahogy a Támasz Alapítvány 
Kőbányán megszűnt. V él eménye szerint utólag megérdemelnék, hogy a kerület ilyen módon 
emlékezzen rájuk. Az Emberbarát Alapítvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy egy nemzetközileg 
elismert Alapítvány, szintén érdemes a díjra. 

Kovács Róbert: Beszámol arról, hogy elkészült egy kimutatás, amely az Önkormányzat vagy a 
képviselő által javasolható kitüntetéseket, díjakat tartalmazza időrendi sorrendben, hónapra 
lebontva, részletezve a tárgyalható kitüntetésekre tehető javaslatokat. Elmondja, hogy Kőbányán 
sok olyan szervezet működik, amely érdemes arra, hogy kitüntessék. Jelen díjra több szervezet is 
felsorolásra került. Valóban elismerésre méltó az Emberbarát Alapítvány tevékenysége, de mivel 
már számos más elismerésben részesült, ezért javasolja az Életrevaló Karitatív Egyesület 
támogatását. 

Elnök: Tájékoztatást ad az Életrevaló Karitatív Egyesület tevékenységéről. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezetben szereplő az "Életrevaló 
Karitatív Egyesület" szövegrész helyébe az "Emberbarát Alapítvány" szöveg lépjen. 
Indokolás: a kitüntetésre javasolt Emberbarát Alapítvány a legmagasabb színvonalon, minőségi 
ellátást nyújtó szervezet. 

(54/1. módosító javaslat) 

A Népjóléti Bizottság l igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem támogatja az 5411. módosító 
javaslatot [25/2014. (II. ll.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 54. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal a "Elige Vitam-díjra tett javaslatról" szóló 54. 
számú előterjesztést támogatja [26/2014. (II. ll.)]. 

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

-Szünet-

Elnök: A Népjóléti Bizottság ülését ismételten megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel 
határozat képes. 

10. napirendi pont: 
Önkormányzati lakást igénylők kérelmei 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri a Bizottságot, külön-külön hozza meg döntését a kérelmekről az előterjesztés 

sorrendjében haladva. Kéri, akinek az. előterjesztés 1-8. pontjával kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri a Bizottságat döntsön az előterjesztés 
elfogadásáról. 
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l. Az 1105 Budapest, Halom u. 40. 2/15. szám alatti lakás bérbeadása 

27/2014. (Il. 11.) NB határozat 
az 1105 Budapest, Halom u. 40. 2115. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(5 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Halom u. 40. 2115. szám 
alatti kettő szoba, 56 m2 alapterületű, komfortos lakást László József számára helyreállítási 
kötelezettséggel határozott időre 2014. augusztus 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától 
számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. A helyreállítási időtartama 
alatt a bérlő a lakásba nem költözhet be, ott életvitelszerűen nem tartózkodhat. A helyreállítási 
munkák idejére a bérlőt lakbérfizetési kötelezettség nem terheli. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. Az ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. 4/38. szám alatti lakás bérbeadása 

28/2014. (II. ll.) NB határozata 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. 4/38. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma 
Sándor út 2-4. 4/38. szám alatti kettő szoba, 57 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Bacsa Ferenc 
számára határozott időre, 2014. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
2. A Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlő részére kisebb méretű 

cserelakást keressen és ajánljon fel. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3156. szám alatti lakás bérbeadása 

29/2014. (II. 11.) NB határozata 
az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/56. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 3/56. szám 
alatti egy szoba, 26m2 alapterületű, komfortos lakást Sallai Sándor számára határozott időre, 2014. 
augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12 



4. Az ll 03 Budapest, Kőér u. 42. fszt. 4-5. szám alatti lakás bérbeadása 

A kérelemmel kapcsolatban felszólal: 

Weeber Tibor: Tudomása szerint Grenczel Mátyás kapott egy utolsó határidőt az elvégzendő 
feladatokra. Nem tudja, hogy ezek megtörténtek-e? 

Belkó Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2014. január 31-ig kellett Grenczel Mátyásnak az 
engedély nélkül felállított létesítményt elbontani, valamint az engedély nélkül használt 
pincerekeszekből kipakolni. A pincében kicsit összehúzta magát, már csak három pincerekeszt 
használ. Gyakorlatilag a többlethasználatra a rendelet alapján lehetőség van díjat kérni a lakbéren 
felül. Az udvaron engedély nélkül felállított létesítményt elbontotta teljesen, maradványait a 
márciusi lomtalanítás alkalmával dobja ki. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Egervári Éva: Javasolja, hogy a határozattervezetben szereplő "lakbérhátralékot" szövegrész 
helyébe a "lakáshasználati-díj hátralékot" szöveg lépjen. 

(59/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 59/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését az 59. számú előterjesztés 4. mellékletében 
foglalt határozattervezet elfogadásáról az 59/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

30/2014. (II. ll.) NB határozat 
az ll03 Budapest, Kőér u. 42. fszt. 4-5. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(4 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 42. fszt. 4-5. szám 
alatti kettő+fél szoba, 60 m2 alapterületű, komfortos lakást Grenczel Mátyás és Grenczelné Tot 
Annamária számára határozott időre, 2014. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adj a azzal a 
feltétellel, hogy az udvaron lévő lornot 2014. március 31-ig elszállítják, és a lakáshasználati-díj 
hátralékot megfizetik. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

5. Az 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása 

31/2014. (II. ll.) NB határozat 
az ll03 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. §(2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Szlávy u. 39. fszt. 2. szám 
alatti egy szoba, 25 m2 alapterületű, komfortos lakás fölött kialakított 13 m2 tetőteret Tamásné Hideg 
Ildikó és Tamás György számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja. A lakás bővítésére 
tekintettel a lakásbérleti szerződést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. módosítja. 
Határidő: 2014. március 15. 
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Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

6. Az ll 07 Budapest, Bihari u. 8/C 2/34. szám alatti lakás bérbeadása 

32/2014. (II. ll.) NB határozat 
az ll07 Budapest, Bihari u. 8/C 2/34. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u.8/C 2/34. szám 
alatti kettő szoba, 56 m2 alapterületű, komfortos lakást Daru Krisztina számára határozott időre, 
2015. február 28-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. Az ll O Budapest, Maláta u. 14. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadása 

33/2014. (II. ll.) NB határozat 
az 110 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 8. szám alatti lakás bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Népjóléti Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 
24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Maláta u. 14. fszt. 8. szám 
alatti egy szoba, 30m2 alapterületű, komfortos lakást Orsós Sándorné (sz.: Bódi Julianna) és Piroska 
Ignác számára határozott időre, 2015. február 28-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, 
hogy az 1103 Budapest, Noszlopy u. 15-17/A fszt. 7. szám alatti lakástjelenlegi állapotában, az 1105 
Budapest, Maláta u. 14. fszt. 8. szám alatti lakás helyreállítási munkálatainak a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. általi befejezését követően átadják. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

8. Az ll 02 Budapest, Bánya u. l O. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadása 

Az előterjesztő visszavonja az 1102 Budapest, Bánya u. 10. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadására 
vonatkozó határozattervezetet 

ll. napirendi pont: 
Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek 

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 60. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 
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34/2014. (II. ll.) NB határozat 
Balogh Pál és Szabó Tímea Erika lakáscsere iránti kérelméről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint hozzájárul, hogy 
Balogh Pál a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 02 
Budapest, Liget u. 29. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát 
Szabó Tímea Erikának a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 
1102 Budapest, Bánya u. 3. fszt. 9. szám található egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakás 
bérleti jogára elcserélje. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 Budapest, Bánya 
u. 3. fszt. 9. szám alatti egy szoba, 29 m2 alapterületű, komfortos lakást Balogh Pál számára 
határozott időre, 2016. február 29-ig szociális alapon bérbe adja. 
3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 02 Budapest, Liget 
u. 29. fszt. 4. szám alatti egy szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakást Szabó Tímea Erika számára 
határozott időre, 2014. augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: 

35/2013. (VI. 18.) NB határozat 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Koczák Tamás és N agy N orbe rt Tibor lakáscsere iránti kérelméről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint hozzájárul, hogy 
Koczák Tamás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1105 
Budapest, Martinovics tér 4/A fszt. 2. szám alatti kettő szobás, 74 m2 alapterületű, komfortos lakás 
bérleti jogát Nagy Norbert Tibornak az 1108 Budapest, Mádi u. 198. 7/73. (hrsz.: 42414/287/A/43) 
szám alatt található egy+két fél szoba, 57 m2 alapterületű, összkomfortos lakása tulajdonjogára 
el cserélje. 
2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az ll 05 Budapest, 
Martinovics tér 4/A fszt. 2. szám alatti kettő szoba, 74 m2 alapterületű, komfortos lakást a csere 
folytán Nagy Norbert Tibor és Nagy-Tóth Kornélia számára határozatlan időre, szociális alapon 
bérbe adja. 
Határidő: 2014. március 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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12. napirendi pont: 
Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2013. IV. negyedéves alakulásáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Beszámol arról, hogy információi szerint az üres lakások fele olyan rossz állapotban van, hogy nem 
adhaták bérbe. 

Belkó Judit: Körülbelül 120 db lakás van, amely bérbeadással nem hasznosítható. 

Weeber Tibor: Elmondja, hogy többször kérte már a Bizottság, hogy készüljön egy részletes anyag 
és a bérbe nem adható lakások kerüljenek törlésre a lakásállománybóL 

Belkó Judit: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Bizottság márciusi ülésére készít egy részletes 
anyagot az Önkormányzat lakásállományáróL 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Népjóléti Bizottság a "Lakásbérleti jogviszonyok 2013. IV negyedéves alakulásáról" sz ó ló 62. 
számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Népjóléti Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja a 13. számú napirendi pontot. 

13. 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. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

,( meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

,( jelenléti ív 

,( ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

,( határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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