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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2020. október 21-én
tartott üléséről

A bizottság tagjai közül jelen vannak: Remenyik Ildikó elnök, dr. Jeney János Lászlóné
bizottsági tag, Elek Dávid bizottsági tag. Molnár Attila bizottsági tag, Patthy Örs bizottsági tag,
Zsitnyák János Bálint bizottsági tag
További jelenlévők: Gelencsér Ferenc József alpolgármester, dr. Nagy Mónika aljegyző, Csány
Éva főépítész, Szincsák István csoportvezető, Koppány Ivett, az Egyesített Bölcsőde
intézményvezető) e
Az ülés helyszíne:

Polgármesteri Hivatal testületi ülésterme, fszt. 8.
(Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete:

17:01 óra

Az ülés vége:

17:20 óra

Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Remenyik Ildikó, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság hat fővel
határozatképes. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Molnár Attila bizottsági tagot.
Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
271/2020. (X. 21.) NOKSB határozata
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. október 21-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

Javaslat emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
Szakmai Programjának egységes szerkezetbe foglalt módosításának
jóváhagyása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

3.

Egyebek

2

Zárt ülésen:

1.

1.

Iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Lakáshelyreállítási támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó képviselő

3.

Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

4.

Születési támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Javaslat emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Remenyik Ildikó, elnök: Tölcsér Borbála képviselő asszony a lakók kérésére nyújtotta be az
előterjesztést, akiit azt szeretnék, hogy Dienes András emléktábla készüljön a Mészáros utca 18.
szám alatti épületre.
Csány Éva, főépítész: köszöntötte a jelenlévőket. Polgármester asszony kérte meg arra, hogy
tágabb kontextusban ismertesse az emléktábla állítás a menetét, mivel ebben a ciklusban a
képviselők most találkoznak először ilyen előterjesztéssel. Elnök asszony egyetértésével kioszt a
napirendi pont végén egy összefoglalót a témában, amiben olvasható a kapcsolódó helyi
rendelet, valamint táblázatos formában jelzi, hogy mely, a testület által már elfogadott
emléktáblák készítése van folyamatban, illetve milyen további igények érkeztek, amelyekről
döntés még nem született. Van egy szempont, amit a rendelet nem tartalmaz, de mindig
tisztában kell vele lenni, miszerint az emléktábla állításoknak költsége is van; akár a javaslattevő
is vállalhatja azt, de az önkormányzat is magára vállalhatja. Azért fontos ezt megemlíteni, mert
az eddigi gyakorlat szerint művészeti igényességű táblákat készíttettek, azok általában
szobrászok közreműködésével egyedi alkotásként készülnek el, melynek adott esetben több
millió forint költsége is lehet egy táblára vetítve. Az elmúlt években általában egy 10 millió Ft-os
keretet irányoztak elő e célra a költségvetésben. Látszik az anyagból, hogy az elfogadott, még
folyamatban lévő táblaállítások már jelentős összegeket lekötnek. Fontos továbbá, hogy ezeket a
táblákat a későbbiekben az önkormányzatnak fenn is kell tartania, mely bár nem szokott
számottevő összeg lenni, de a táblák sérülhetnek, vandalizmus is értheti őket, idővel a feliratok
fakulhatnak.
z I. kerület nagyon gazdag történelmű, nagyon sok kiváló ember élt itt, így nagyon sok kérelem
érkezik a hivatalhoz, hiszen a családok, barátok szeretnék megörökíteni az emléküket. Ilyen
kérelmekkel tehát a következő években viszonylag sűrűn fognak találkozni.
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dt. Jeney János Lászlóné, képviselő: az eddig nem teljesült és folyamatban lévő ügyekkel
kapcsolatban látni kellene, hogy melyek azok, amik eddig kimaradtak, és mi az indoka, ami miatt
ez az előterjesztés azokat megelőzi.
Remenyik Ildikó, elnök: az anyag most kiosztásra került, melyből láthatják, hogy a testületi
döntések alapján melyeket szeremé az önkormányzat megvalósítani. Azt is láthatják, hogy ki
viseli a költségeket. A bizottságnak véleménye szerint a jövőben olyan feladata is lesz, hogy
fontossági sorrendet állítson fel. Megköszönte főépítész asszony összeállítását, mert az anyag
sok hasznos információt tartalmaz.
Jelen előterjesztés annyiban más, hogy a legtöbb helyen a költségviselés az önkormányzatot
terheli, a mostani előterjesztés esetében változás, hogy képviselő asszony a képviselői keretéből
fog hozzájárulni a megvalósításhoz.
dr. Jeney János Lászlóné, képviselő: egy emléktábla bizonyára sokszorosa az 1 millió Ft-os
képviselői keremek. Kérdése, hogy az önkormányzat mennyit vállal majd az elkészítés
költségeiből.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: a tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy
mivel Tölcsér Borbála képviselő asszony még nem használta fel a képviselői keretét, ezért szinte
biztos, hogy ezt a keretet bele tudja tenni a projektbe. A fennmaradó költség valószínűleg az
önkormányzatot fogja terhelni. Képviselő asszony felelőssége lesz, hogy megtalálja azt a
költségvetési sort, melynek a terhére ezt eszközölni tudja.
Egy történésszel áttekintették Dienes úr életét — különösen figyelve arra, hogy még véletlenül
sem állítsanak emléket olyan embernek, aki a ’47 utáni vagy pedig a ’44-45 közötti rendszer tagja
volt, és ezen a szűrön átment. Politikai akadálya tehát bízik benne, hogy nem lesz az emléktábla
elhelyezésének.
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
272/2020. (X. 21.) NOKSB határozata
Dienes András emléktábla elhelyezéséről a Mészáros utca 18. számú épületen
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Javaslat
emléktábla elhelyezésére” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde Szakmai
Programjának egységes szerkezetbe foglalt módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Remenyik Ildikó, elnök: az Egyesített Bölcsőde szakmai programjának utolsó módosítására
2015. májusában került sor. Az elmúlt 5 évben történt jogszabályi változások, a dolgozói
létszám növekedése, a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának módosulása
szükségessé tette a szakmai program aktualizálását. A Bölcsőde intézményvezetője elkészítette
az intézmény szakmai programját, amely megfelel a jogszabályi követelménynek.
Koppány Ivett, intézményvezető: az elmúlt években több változás történt; bővült a státuszok
száma, valamint a bölcsődei nevelés-gondozás módszertani részében is voltak változások,
melyet próbálták bemutatni olyan módon, hogy ez az intézményben hogyan kerül megalósításra.
Remenyik Ildikó, elnök: igen részletes és alapos munkát olvashattak, maximálisan elnyerte a
tetszését. Az anyagban olvasta, hogy pillanatnyilag 178 gyermek van bölcsődei ellátásban.
Megkérdezte, hogy hány olyan három év feletti gyermek van az intézményben, aki SNI vagy
egyéb gond miatt maradt az ellátásban.
Koppány Ivett, intézményvezető: a 178 az engedélyezett férőhely szám, ami változó, hogy fel
van-e töltve vagy sem, hiszen év közben mindig történnek változások; kimarad egy gyermek,
elköltöznek, év közben kérik a gyermek felvételét stb. A januári szakmai beszámolóban mindig
szerepel egy májusi és októberi számadat. Már a bölcsődére is vonatkozik, hogy nem a jegyző,
hanem az Oktatási Hivatal engedélyével maradhat gyermek 3 éves kor felett a bölcsődében. Ezt
a szülő az Oktatási Hivatal felé kitöltött kérelemmel kell, hogy jelezze. Ezt a számadatot a KSH
statisztikában kötelező adatszolgáltatásként megjelenítik. A tavalyi évben egy gyermek volt, aki
nem volt elég érett még az óvodai nevelésre. SNI-s gyermek kapcsán mindig a szakértő
vélemény a meghatározó. Az idei évben egy ilyen gyermekük volt, aki tavaly már bölcsődébe
járt, és a szakértői felülvizsgálat során január hónapban javasolták számára az óvodakezdést,
akkor tudta fogadni egy olyan óvoda, ami a számára a leginkább megfelelő volt. A bölcsőde
nevelést-gondozást biztosít SNI-s gyermekek esetében, és mivel szociális intézményként
működnek, korai fejlesztést nem végezhetnek, de a gyógypedagógiai támogatás a szülőknek, a
tanácsadás, szűrés ingyenes szolgálatásként rendelkezésre áll a bölcsődében.
dr. Jeney János Lászlóné, képviselő: megkérdezte, hogy időszakos gyermekfelügyeletet hány
gyermek kapcsán láthatnak el.
Koppány Ivett, intézményvezető: összetett a kérdés, mert nem külön szolgáltatási csoportban
biztosítják az ellátást, hanem a gyermekvédelmi törvény mentén az aktuálisan üres férőhelyeken,
ezért igyekeznek mindig megfelelni, hogy az ellátottak száma egyetlen nyitvatartási napon se
haladja meg a megengedett 12-14 fős létszámot. Jelen pillanatban egy, maximum két kisgyermek
van felvéve szolgáltatásra egy-egy csoportban attól függően, hogy mit tapasztalnak, milyen
arányú a hiányzás az adott csoportban. Tapasztalatuk szerint bölcsődés életkorban egy 12 fős
csoport esetében nagy biztonsággal egy gyermeket tudnak ellátni, hiszen egy-egy alapellátott
bölcsődei gyermek szinte mindig hiányzik betegség vagy egyéb ok miatt.
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
273/2020. (X. 21.) NOKSB határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
Programjának jóváhagyásáról

Szakmai

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalt
módosítását a jelen előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja, egyben a 132/2015.
(V.27.) NB. sz. határozat melléklete szerinti Szakmai Programot hatályon kívül helyezi.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
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