
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Közjóléti Bizottság 2021. augusztus 24-én (kedden)  
11 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) II. emelet 200. számú tanácstermébe 

 
 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a 
Városháza/Bizottságok/Közjóléti Bizottság/a 2021. menüpont alatt, az adott dátumnál, a 
Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a Bizottság tagjai pedig az arra rendszeresített 
szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.  

 
 
1. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati 

rendelet módosítása (383. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
2. A felnőttfogorvosi alapellátást és szájsebészeti ellátást nyújtó szolgáltatóknak a 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet új szakrendelőjében történő 
elhelyezése (375. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
3. A Gergely utcai Háziorvosi Rendelőben működő 010093020-as számú háziorvosi 

praxis feladatainak ellátása (376. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
4. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett tevékenységéről (382. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

5. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programja (337. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján bizalmas jelzéssel ellátott előterjesztések: 

 
6. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (339. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

7. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (338. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
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8. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2021. I. félévi alakulásról (358. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:     Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
 

9. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (359. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
 

10. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (366. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
 

11. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új lakásbérleti 
jogviszony létesítéséről szóló kérelmek (367. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
 

12. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (365. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
 

13. Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei (368. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
 
 

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

 
14. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (336. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

 
 

Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy a 
távolmaradás okát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a hivatal@kobanya.hu 
címre legkésőbb 2021. augusztus 23-án (hétfőn) 16 óráig szíveskedjék jelezni. 
 
 
Budapest, 2021. augusztus 19. 
 
 

Üdvözlettel,   
 
 
 

Papp Zoltán s. k. 
bizottsági elnök 
 
 

mailto:hivatal@kobanya.hu

