JEGYZŐKÖNYV
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2020. február 12-én
tartott üléséről
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A bizottság tagjai közül jelen vannak: Remenyik Ildikó elnök, Elek Dávid bizottsági tag, dr.
Jeney János Lászlóné bizottsági tag, Molnár Attila bizottsági tag, Patthy Örs bizottsági tag.
További jelenlévők: dr. Tarjányi Tamás jegyző, Szincsák István csoportvezető, Krausz Katalin
szociálpolitikai ügyintéző, Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens
Az ülés helyszíne:

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

Az ülés kezdete:

17:00 óra

Az ülés vége:

17:01 óra

Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Remenyik Ildikó, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság öt fővel
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Patthy Örs bizottsági tagot.
Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
1/2020. (II. 12.1 NOKSB hatátozata
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a 2020. február 12-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:

Zárt ülésen:
1.

Eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Születési támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

3.

Lakbértámogatás megállapítása iránti kérelem
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

4.

Bölcsődei ellátás további biztosítása iránti méltányossági kérelem
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Nyilvános ülésen:
1.

Egyebek
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Remenyik Ildikó, elnök: bemutatta a jelenlévőknek Szincsák Istvánt, a Népjóléti Csoport
vezetőjét.
dr. Jeney János Lászlóné. bizottsági tag: megkérdezte, hogy honnan érkezett.
Szincsák István, csoportvezető: 19 éve dolgozik a közigazgatásban, ezt megelőzően a Budaörsi
Polgármesteri Hivatalban dolgozott igazgatási osztályvezetőként. Az I. kerületbe január 15-ével
érkezett.

1.

Egyebek

dr. Tarjányi Tamás, jegyző; elmondta, hogy a bizottságnak a jövő héten is lesz ülése a
költségvetés tárgyalása okán, továbbá tárgyalnak majd egyedi előterjesztést is.
Szeremék majd elkezdeni a szociális rendelet felülvizsgálatát; pár hónapos munka lesz, mire az új
koncepció elkészülhet.
dr. Jeney János Lászlóné. bizottsági tag: megkérdezte jegyző úrtól, hogy a Népjóléti Csoport
három fővel fog-e működni a jövőben vagy tervezi-e bővíteni.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: két fővel működtek, most már hárman vannak, és reméli, hogy
hamarosan négyen lesznek, illetve van egy érdemi adminisztrátor kolléga is. A csoport lát el
intézményirányítási feladatokat is, amely nagyon háttérbe szorult kapacitáshiány miatt, így ezt a
területet is erősíteni kell.
Jómaga az egyszerű eljárások híve. Ha jól meghatározott támogatásokat tud a bizottság és a
testület meghatározni, az gyorsítja a hivatali munkát. Ha vannak automatizálható döntések, akkor
időt és energiát lehet fordítani a más típusú feladatokra is.
Bár látszik, hogy a kerület költségvetésében nem a szociális terület a domináns, de itt is jelen van
a mélyszegénység és láthatnak krízishelyzeteket, melyre reagálni kell. Látszik, hogy vannak, akik
életvezetési tanácsadásra szorulnak, szükség van szociálpolitikai kerékasztalra, konkrét
esetmegbeszélésekre is.
Az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest, 2C

