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Z015 DEC O 3. 
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. december 2-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X.,-Szent László tér 29. J. 
em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén. 

ii.I:r ll . t 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.13 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 

trj5S:L:t/J:}:) Jmsf r><· 

2015 DEC O 3. 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, a>9· 
Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, a bizottság képviselő tagjai, , ,z - , 
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, a bizottság nem képviselő t-a~r,1.· 

11_/§92-:t/ A2-/ J-QIS()X · 
Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás iika: 
Bányai Tibor Péter, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja nem jelezte 
Varga István, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Vermes Zoltán, a Bizottság nem képviselő tagja munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Ehrenberger Krisztina a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Meghívottak: 
Gózonné Genszky Gabriella a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 

Egészségügyi Osztály részéről 
Horváthné dr. T ó th Enikő a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 

Egészségügyi Osztály részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság rendkívüli 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [435/2015. (XII. 2.)]: 

l. Karácsonyi ajándékcsomag biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 



l. napirendi pont: 
Karácsonyi ajándékcsomag biztosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Összegzésképpen elmondja, hogy az egyszeri támogatás 8 OOO OOO Ft értékben tartós 
élelmiszerrel töltött csomag formájában történik. Ebből az összegből 1600 kőbányai 

lakcímmel rendelkező személy részére 5000 Ft értékű tartós élelmiszerekkel teli 
ajándékcsomag biztosítható.Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 572. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

436/2015. (XII. 2.) HB határozat 
a karácsonyi ajándékcsomag biztosításáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (IL 20.) önkormányzati 
rendelet 26. § (l) bekezdése alapján tartós élelmiszerekből álló csomagot ajándékoz az l. 
mellékletben meghatározott személyeknek 5 OOO Ft/fő értékben, amelynek fedezete a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 32. során rendelkezésre áll. 
Határidő: 2015 . december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(Az ajándékcsomagot kapó személyek névsorát tartalmazó l. melléklet mindenben megegyezik 
az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság rendkívüli ülését 9.15 órakor bezárja. 

K. m. f. 

\\\et Kób;f. 
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Dr. Mátrai /o ~ " Z./ Ba~;é Stadler Irén 
bizottsági elnök '~~~ ~~/ 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 Al ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2015. december 2. 9.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság rendkívüli ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Bányai Tibor Péter 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Mácsik András 

Varga István 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Meghívottak: (aláírás): 

Aláírás: 
~-~~~_,--( --------- --------- ----- ----- ---- u --: ____ __________ __ _____ ___ _ 

~~:~:::: :: :: :::: :::::::: :::: ::::::: : : : ::: ::::: :: 
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