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Tárgy: Tájékoztatás a 2010. IV. 01. - IV. 30. 
közötti időszakban az átruházott feladat- és 
hatáskörben hozott döntések számáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Munkám jobb megismerése és a szélesebb körű információ átadás érdekében 
tájékoztatom a T. Képviselő-testületet az átruházott hatáskörben hozott döntések számáról 
az alábbiak szerint: 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésénél a polgármesteri j ognyilatkozatok: 5 
A lakásügyi igazgatás területén korábban nyújtott támogatás visszafizetésének 
elengedése: 7 
Bérlőtársi jogviszony keretében kiadott nyilatkozatok: 4 
Lakásba történő befogadáshoz kiadott hozzájárulások: 2 
Tartási szerződés megkötéséhez kiadott hozzájárulások: 
Albérletbe történő adáshoz kiadott hozzájárulások: _ 
Szociális alapú lakbérre való jogosultság felülvizsgálata: 
Kiadott és megszüntetett adósságkezelési támogatás: 9 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban jogosultság megállapítása, 
jogtalanul felvett támogatás visszafizetésére kötelezés: 406 
Ápolási díj megállapítása és megszüntetése: 9 
Elrendelt köztemetés: 11 
Temetési segély: 13 
Megállapított és megszüntetett lakásfenntartási támogatás: 146 
Megállapított és megszüntetett átmeneti segély: 306 
Természetben nyújtott támogatások (kedvezményes étk.): 9 
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Munkáltatói intézkedések az önkormányzati alapítású személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények vezetői felett: 0 
A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítása, amennyiben a 
vagyontárgyak hasznosítására irányuló szerződések időtartama az egy évet nem 
haladja meg: 2 
Döntések a tulajdonosi jogokat önkormányzati rendeletben meghatározott 
összeghatárig a korlátozottan forgalomképes vagyon, a forgalomképes ingó és 
ingatlan vagyon, a forgalomképes önkormányzati portfolió vagyon felett: 5 
Döntések az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatár alatti 
vagyonbeszerzés és értékesítés esetén: 3 
Kiadott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok: 11 
Tulajdonosi nyilatkozatok az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése tárgyában: 3 
Döntések a közterület használattal kapcsolatos hatósági eljárásokban: 47 
Az alpolgármesternek nem alanyi jogon járó támogatás iránti kérelmei a 
Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló önkormányzati rendelet alapján: 0 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a tett intézkedések írásos dokumentumait 
az Ötv. 109. §-a alapján tekinthetik meg. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a 2010. IV. 01. - IV. 30. közötti időszakban az átruházott feladat-
és hatáskörben hozott döntések számáról szóló tájékoztatást. 

Budapest, 2010. május 11. 

Verbai Bajos 


