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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

NÉPJÓLÉTI  BIZOTTSÁGA 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Népjóléti Bizottság  2014. május 13-án (kedden)  
9 órai kezdettel tartandó 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 – 2014. 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. A Budapest X., Bánya u. 35. sz. alatt lévő I. emeleti ingatlanrész orvosi rendelő 
céljára történő ideiglenes használatba adása (262. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
2. A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötendő ellátási 

szerződés (270. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

3. A Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Népegészségügyi Intézete 2013. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatója (269. 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: 

 
4. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása (Az SZMSZ 

32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) (295. 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: 

 
5. Az Idősekért-díj adományozására vonatkozó javaslat Bizalmas az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdése alapján (273. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

6. A Lukács Móric-díj adományozására vonatkozó javaslat Bizalmas az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdése alapján (274. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
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7. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása Bizalmas az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján (272. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester  

 
8. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása Bizalmas az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján (271. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester  

 
9. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei Bizalmas az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján (263. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

10. Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei Bizalmas az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján (268. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

11. Bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelem Bizalmas az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján (266. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

12. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek Bizalmas az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdése alapján (264. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

13. A lakásbérleti jogviszonyok 2014. I. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztató 
Bizalmas az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (267. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 

 
14. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása Bizalmas a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján (265. 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 2014. május 12-én (hétfőn) 12 óráig. 
 
Budapest, 2014. május 9. 

Üdvözlettel:   
Szabóné Gerzson Sarolta s. k. 

             bizottsági elnök 


