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JEGYZŐKÖN W
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2021. december 6-án
tartott üléséről

A bizottság tagjai közül jelen vannak: Tölcsér Borbála alelnök, Gulyás Gergely Kristóf bizottsági tag, Dr.
JeneyJános Lászlóné bizottsági tag, Molnár Attila bizottsági tag, Zsitnyákjános Bálint bizottsági tag
További jelenlévők: dr. Németh Mónika jegyző, Szabó Zsolt irodavezető, Szincsák István irodavezető,
Volosin Katalin csoportvezető, dr. Vitányi-Ratimovszky Orsolya jogi referens
Az ülés helyszíne:

Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete:

8:04 óra

Az ülés vége:

8:16 óra

jegyzőkönyvvezető:

Péterfi Annamária

Tölcsér Borbála, alelnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság négy fővel
határozatképes, és az ülést megnyitotta. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Zsitnyákjános
Bálint bizottsági tagot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a napirendi javaslat elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
200/2021. (Xll. 60 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 2021. december 6-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezése
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester

2.

Egyebek

Zárt ülésen:
1.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójára beérkezett
pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
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1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Dr. leney |ános Lászlóné. bizottsági tag: kérdése, hogy a 6. mellékletben a 7. soron a Dezső utca 8.
szám alatti ingatlanra bölcsődefejlesztésre előirányozott 650 millió Ft mit takar; a 2022. évre vonatkozó
teljes beruházási és felújítási költséget tartaimazza-e. Megérdeklődte az intézményvezető asszonytól,
és ebben az évben mindenkit fel tudtak venni bölcsődébe.
Volosin Katalin, csoportvezető: ismerteti, hogy a 6. mellékletben a 7. soron a Dezső u. 8. szám alatti
bölcsődefejlesztés egy önerő része, tehát sokkal többe fog kerülni. Ahhoz, hogy tudjanak pályázni, ezt
az összeget tervezték ide be.
Molnár Attila bizottsági tag megérkezett az ülésterembe, ezáltal a bizottság létszáma 5 főre
növekedett.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: kérdezi, hogy milyen felújításokat takar ez pontosan. A léptékét
látják, de jó lenne tudni a felújítással kapcsolatos tervekről.
Volosin Katalin, csoportvezető: a Dezső utcai bölcsődefejlesztés egy új helyszín lesz. Azt, hogy
konkrétan a műszaki tervek mit tartalmaznak, sajnos nem tudja megmondani. Ha majd közbeszerzést
lehet kiírni, akkor ahhoz, hogy el tudják indítani, önerőt kell biztosítani a 2022. évi költségvetésben.
Dr. leney lános Lászlóné. bizottsági tag: kérdezi, hogy ez a felújítás 2022-re vonatkozik-e, és a
beruházás teljes költségét tartalmazza-e.
dr. Németh Mónika, jegyző: ismerteti, hogy nem régen jelent meg egy bölcsődére vonatkozó pályázati
lehetőség, ez annak a pályázatnak az önrésze új csoportszobák kialakítására. Mindenki előtt ismert,
hogy több magánbölcsődével állnak szerződéses jogviszonyban, emlékei szerint hárommal, ahova
minden évben a szerződés alapján befizetéseket teljesítenek. Ez által megoldható lenne egy új
kialakítása, ha nyernek a pályázaton, így a teljes bölcsődei létszámot tudnák önkormányzati szinten
biztosítani. Arról döntenie kell a testületnek a decemberi testületi ülésen, hogy benyújtják-e a
pályázatot, és mivel a két dolog párhuzamosan megy, így bele kellett írni tervezésbe, mert van egy ilyen
szándék, hogy szeretnék a bölcsődei férőhelyeket növelni.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: az előző években nem volt szokás külön bizottsági ülésen
tárgyalni a költségvetést. Kérdezi, hogy miért van erre szükség; miért rendkívüli bizottsági ülésen
tárgyalják egy héttel korábban.
dr. Németh Mónika, jegyző: az SZMSZ-ben az szerepel, hogy 7 nappal a testületi ülés előtt a bizottságok
véleményével kell beterjeszteni a költségvetés tervezetét. Jövő hét csütörtökig semmilyen más módon
nem lehet ezt megoldani, ugyanis e héten csütörtökön ki kell küldeni a képviselő-testületi ülésre az
anyagokat. Ha addig bizottsági véleményezést szeretnének, akkor most meg kell tárgyalni a
bizottságoknak, hiszen addig bizottsági véleményezést máshogy nem tud kapni. A rendeletben az
szerepel, hogy bizottsági véleményekkel együtt terjeszti be a képviselő-testületi ülésre a költségvetésre
vonatkozó előterjesztését.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: kérdezi, hogy akkor jól értelmezi-e, hogy a 2020, és a 2021. évi
költségvetés SZMSZ ellenesen került elfogadásra, mert nem volt meg ez a bizottsági jóváhagyás. Eddig
nem volt példa arra, hogy ennyivel előtte tárgyalta volna a bizottság. Volt olyan bizottság, amely egy
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nappal a testületi ülés előtt tárgyalta. Tehát ha jól értelmezi jegyző asszony szavait, akkor a 2020. és
2021. évi költségvetés szabálytalanul lett elfogadva.
dr. Németh Mónika, jegyző: nem tudja, hogy ez hogyan történt 2019-ben.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: a tavalyinál már itt volt jegyző asszony.
dr. Németh Mónika, jegyző: igen, de nem jómaga volt az, aki a költségvetés előkészítését felügyelte,
ezért nem tud nyilatkozni a kérdésben. Jelenleg ezt írja az SZMSZ, és aszerint járnak el. Nem tudja, hogy
abban az időben volt-e módosítva az SZMSZ, azt meg kellene néznie. Úgy értelmezi, hogy az SZMSZ
szerint bizottsági véleményezés szükséges. A bizottsági véleményezés azt jelenti, hogy amikor kimegy
a képviselő-testületnek az előterjesztő részéről végleges előterjesztés, ahhoz csatolni kell ezeket. Nem
tud nyilatkozni az elmúlt két évről, mert nem követte figyelemmel, a 2020. évit pedig végképp nem
tudja.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: kérdezi, hogy a Gazdasági és Jogi Bizottság holnapi ülésére meg
tudná-e nézni, mert ez egy fontos kérdés.
dr. Németh Mónika, jegyző: a tavalyi évben a polgármester adta ki a rendeletet, tehát akkor nem kellett
tárgyalni. 2020-ban nem dolgozott a hivatalban, így nem tudja, hogyan történt, de természetesen
megnézni.
Dr. leney lános Lászlóné. bizottsági tag: a 24. soron szerepel a pszichoedukáció, amelyre 10 millió Ftos keretet irányoztak elő. Szeretné tudni, hogy ez mit takar, milyen jellegű kiadás, pl. pszichológus
bérköltsége-e, illetve ebben az évben erre mennyit költöttek erre, mert ebben az évben is volt ez a
szolgáltatás.
Volosin Katalin, csoportvezető: ez egy tartalék. Terveztek tartalékokat, hogy amennyiben a bevételek
megengedik, akkor bizonyos feladatokra ezeket fel tudják használni. Most még a tervezés stádiumában
nem tudja megmondani, hogy ezekből lesz-e kifizetés pl. megbízási díjra vagy dologi kiadásra. Amikor
döntés születi arra, hogy ezt a 10 millió Ft-ot a céltartalékokról át kell csoportosítani, akkor már
konkrétabban fogják tudni, hogy hova csoportosítják.
Kérik a bizottságokat, hogy fogalmazzák meg a véleményüket, hogy azokat be tudják építeni az
előterjesztésbe a december 16-i testületi ülésre. Amennyiben konkrétan nincsenek észrevételek, akkor
csak el kell fogadniuk az előterjesztést.
Tölcsér Borbála, alelnök: további kérdés, hozzászólás
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

nem

lévén szavazásra tette fel

az

A bizottság 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
201/2021. fXIL 6.1 NOKSB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
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További észrevétel, hozzászólás nem lévén az alelnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest, 2021. december 20.
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