JEGYZŐKÖNYV
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága
2019. december 11-én
tartott üléséről

2

A bizottság tagjai közül jelen vannak: Remenyik Ildikó elnök, Tölcsér Borbála alelnök, Elek
Dávid bizottsági tag, dr. Jeney János Lászlóné bizottsági tag, Molnár Attila bizottsági tag, Patthy
Örs bizottsági tag, Zsitnyák János Bálint bizottsági tag
További jelenlévők: Gelencsér Ferenc József alpolgármester, dr. Brezoczki Erika Erzsébet
aljegyző, Timár Gyula képviselő, Koppány Ivett intézményvezető
Az ülés helyszíne:

Polgármesteri Hivatal 114. tárgyalója (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete:

17:02 óra

Az ülés vége:

17:15 óra

Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Remenyik Ildikó, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság hét fővel
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Jeney János Lászlóné bizottsági tagot.
Kérte, hogy a meghívóban 4. napirendi pontként szereplő, „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2019. évi téli zárási terve” c. előterjesztést első napirendi
pontként tárgyalják meg. Szavazásra tette fel a fentiekkel módosított napirendi javaslatot.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi hatátozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
32/2019. rXIL 11.1 NOKSB határozata
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága ülésének napirendjéről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a 2019. december 11-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
2019. évi téli zárási terve
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

3.

Szénmonoxid riasztó készülék
megalkotása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

pályázatra

vonatkozó

rendelet
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4.

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

5.

Egyebek

Zárt ülésen:

1.

Eseti települési támogatás iránti kérelem
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
2019. évi téli zárási terve
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Remenyik Ildikó, elnök: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet előírja, hogy a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagyja
jóvá az Egyesített Bölcsőde téli- és nyári zárási tervét.
A Egyesített Bölcsőde vezetője benyújtotta a 2019. évi téli zárási tervet. A javaslat szerint az
Iskola utcai Bölcsőde 2019. december 24-től 2020. január 1-ig, a Tigris utcai telephely 2019.
december 24-től 2020. január 1-ig és a Lovas úti telephely 2019. december 24-től 2020. január 1-ig
tart zárva.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi hatátozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
33/2019. iXII. 11.1 NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2019. évi téli zárási
tervéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde telephelyeinek 2019. évi téli zárási tervét az alábbiak
szerint jóváhagyja:
Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsőde
telephelyei
Vezető Bölcsőde
Tigris utcai telephely
Lovas úti telephely

Cím

Téli zárási terv

1011 Budapest, Iskola utca
22-24.
1016 Budapest, Tigris u.
45/a.
1013 Budapest, Lovas út 3.

2019. december 24-től 2020.
január 1-ig
2019. december 24-től 2020.
január 1-ig
2019. december 24-től 2020.
január 1-ig
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2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Remenyik Ildikó, elnök: a képviselő-testület a 2019. november 28-i ülésén megalkotta a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát. Az SZMSZ a 2019. november 28án hatályos rendeleteknek megfelelően tartalmazta a 2. és 3. számú mellékletében a polgármesteri
és a bizottsági hatásköröket. A képviselő-testület 2019. november 28-án létrehozta az új bizottsági
rendszerét is, ennek megfelelően felülvizsgálatra került a polgármesteri és bizottsági hatáskörök
rendszere is. Jelen előterjesztés ezen hatáskörök szabályozásának módosítására tesz javaslatot. A
hatáskörök egy része a polgármestertől vagy bizottságtól visszakerül a képviselő-testülethez, más
részük polgármesteri hatáskörből bizottsági hatáskörbe kerül át, valamint változik az új bizottsági
rendszeren belüli hatáskör-megosztás is.
Megadta a szót dr. Brezoczki Erika Erzsébet aljegyző asszonynak.
dr. Brezoczki Erika Erzsébet, aljegyző: az előző bizottsági üléseken jelzés érkezett kisebb
kodifikációs hiba kapcsán, melyre vonatkozóan előterjesztői módosító indítvány készül, mely
mindenki által megismerhetővé válik.
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
34/2019. rXII. 11.1 NOKSB határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a „Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésben
szereplő rendeletalkotási javaslatot.

3.

Szénmonoxid riasztó készülék
megalkotása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

pályázatra

vonatkozó

rendelet

Remenyik Ildikó, elnök: évente átlagosan 400 alkalommal riasztják a katasztrófavédelem
tűzoltóegységeit szén-monoxid-mérgezéses esetekhez az országban. A Budavári Önkormányzat
számára kiemelten fontos lakóinak biztonsága. A szén-monoxid leggyakrabban a fűtési
időszakban, ám azon kívül is okozhat mérgezést, súlyos esetben halált. A szén-monoxid-mérgezés
nehezen észrevehető. A rosszullétek, tragédiák megelőzhetők a szén-monoxid-érzékelővel, amely
a gáz koncentrációjának emelkedésekor riasztást ad ki. A kerületben élők biztonságának növelése
érdekében az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet megalkotásával az
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Önkormányzat a kerületben élők részére biztosítana lehetőséget a szénmonoxid érzékelő készülék
ingyenes igénylésére. A szénmonoxid érzékelő készülék beszerzésére a 2019-2020. évben
14 millió forint előirányzatot javasolnak, amelyre az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartaléka biztosítana fedezetet.
Megadta a szót Elek Dávid bizottsági tagnak.
Elek Dávid, bizottsági tag: érdeklődött, hogy mi alapján került beállításra a 14 000 000 Ft.
Remenyik Ildikó, elnök: megadta a szót Tölcsér Borbála alelnöknek.
Tölcsér Borbála, alelnök: tudomása szerint az igénylést olyan személyek nyújthatják be, akik
kerületi lakóhellyel rendelkeznek, illetve a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíjminimum négyszeresét. 14 000 000 Ft-tal, illetve azzal számolva, hogy egy
készülék középáron 5-15 000 Ft, 1400 db készülékről beszélhetnek. Kérdése, hogy van-e
egyáltalán 1400 db lakás, ami megfelel ezeknek a feltételeknek, realizálható-e ennyi pályázó.

Remenyik Ildikó, elnök: egy olyan előterjesztésről van szó, amire még nincs sémájuk, nem
dolgoztak a területtel ilyen megoldásokat alkalmazva. A kerületük igen elöregedett, és nagy
kérdés, hogy az idősek milyen szinten tudnak önállóan és biztonságosan otthon élni.
A választókerületében négy ház volt, ahol a nyáron négy hónapig kikapcsolták a gázt, ami 140
lakást érintett, így kerületi szinten az 1400 db akár kevés is lehet.
Megadta a szót Dr. Jeney János Lászlóné bizottsági tagnak.
Dr. Jeney János Lászlóné. bizottsági tag: a tavalyi évben az önkormányzati lakásban lakók
kaptak már készüléket.
Tölcsér Borbála, alelnök: ezért is tette fel a kérdését. Nincs ellenvetése az összeggel
kapcsolatban, csak megkérdezte, hogy hogyan kalkulálták ki, mert 1400 db lakás soknak tűnik a
lakosság teljes számarányát tekintve, és hogy ilyen értelemben a program nem újkeletű, de el tudja
fogadni.
Remenyik Ildikó, elnök: megadta a szót dr. Brezoczki Erika Erzsébet aljegyző asszonynak.
dr. Brezoczki Erika Erzsébet, aljegyző: valóban nincs adat arra, hogy mi a valós igény, ami a
tárgyban jelentkezhet. Egy előzetes becslés eredményét olvashatják, januárban sokkal több
információjuk lesz a beérkezett kérelmek alapján. A költségvetési számok sem véglegesek, az is
módosítható. Ha olyan nagy igény érkezik a lakosság részéről, akkor mind a jogosultságra
vonatkozó feltételeket, mind a költségvetési rendeletét módosítani tudják. Ez arra ad lehetőséget,
hogy a készülékeket beszerezzék, és fennakadás nélkül tudják biztosítani a beérkező igényeknek
megfelelően. Arra vonatkozóan szintén nincs tapasztalat, hogy mi lehet az a jövedelemhatár, amit
célszerű lenne megállapítani. Ha egy több fős családot vesznek alapul két keresővel, az több mint
400 000 Ft havi bevételt jelent, de egy egyedülálló ember esetében ez természetesen másképp
mutatkozik meg. Továbbá a nyugdíjak ismeretében ez a szám látszott valósnak.
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
35/2019. iXII. 11,1 NOKSB határozata
a szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére vonatkozó feltételekről szóló rendelet
megalkotásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a
„Szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási
javaslatot.

Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi hatátozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
36/2019. iXII. 11.1 NOKSB határozata
a szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére vonatkozó feltételekről szóló rendelet
megalkotásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a
„Szénmonoxid riasztó készülék pályázatra vonatkozó rendelet megalkotása” tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

4.

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Remenyik Ildikó, elnök: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet előírja, hogy a képviselő-testületnek a következő évre vonatkozóan
december 15-ig munkatervet kell elfogadnia. A munkaterv összeállításához a rendelet alapján
javaslatokat kértek a települési képviselőktől, a bizottságoktól, a települési nemzetiségi
önkormányzatoktól, a tanácsnoktól, a jegyzőtől, valamint az önkormányzati intézmények
vezetőitől. A beérkezett javaslatok alapján került sor a munkaterv tervezetének összeállítására.
A bizottság eltérően működhet, mert elképzelhető, hogy januárban is ülésezhetnek.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
37/2019. iXII, 11.1 NOKSB határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
munkatervéről

évi
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a „A
képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása” tárgyú előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.

5.

Egyebek

Remenyik Ildikó, elnök: javasolta, hogy a bizottság üléseit a jövőben szerdán 17:00 órai
kezdettel tartsa.
Az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest, 2019. december 20.

0 Ox

Dr. Jeney János Lászlóné
bizottsági tag

Remenyik Ildikó
elnök

