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A bizottság tagjai közül jelen vannak: Remenyik Ildikó elnök, Tölcsér Borbála alelnök, Gulls Gergely
bizottsági tag, Gulyás Gergely Kristóf bizottsági tag, Dr. Jeney János Lászlóné bizottsági tag, Molnár
Attila bizottsági tag, Zsitnyék János Bálint bizottsági tag
További jelenlévők: Gelencsér Ferenc József alpolgármester, dr. Németh Mónika jegyző, Csány Éva
főépítész, dr. Botár Ildikó Tünde irodavezető, Hajba Norina irodavezető, Légérné Gulyás Rita
irodavezető, Melovics József István irodavezető, Szincsák István irodavezető, Tatár Enikő
kabinetvezető, dr. Vörös Mária irodavezető, Ferenczy Csaba csoportvezető, Koncsek Mária
csoportvezető, Volosin Katalin csoportvezető, Bányai Barna, online kommunikációs referens, dr.
Vitányi-Ratimovszky Orsolya jogi referens, Dr. Bodroghelyi László, a Budavári Önkormányzat
Egészségügyi
Szolgálata főigazgatója, Bús Attiláné, a Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata gazdasági vezetője, Krieser Andrea, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
vezetője, Koppány Ivett, a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetője, Vas
Hunor, a GAMESZ igazgatója, Vékásné Dobos Zsuzsanna, a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
intézményvezetője, Ari Zsófia, a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője
Az ülés helyszíne:

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

Az ülés kezdete:

16:02 óra

Az ülés vége:

16:16 óra

legyzőkönywezető:

Péterfi Annamária

Remenyik Ildikó, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság hét fővel
határozatképes, és az ülést megnyitotta. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Gulis Gergely
bizottsági tagot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
9/2022. ill. 9.1 NQKSB 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 2022. február 9-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

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

2.

Egyebek
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1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Gelencsér Ferenc lózsef, alpolgármester: ismerteti, hogy kiosztásra került a bizottsági tagok részére
egy anyag, amely egy módosító javaslatot tartalmaz. Már az előző bizottsági üléseken is ismertette és eddig három bizottságból kettő egyhangúan, egy pedig egyszerű többséggel elfogadta.
Tavaly márciusban indítottak egy pilot projektet, amelynek az értelmében a Máltai Szeretetszolgálat
alkalmaz egy hajléktalan személyt, azonban az önkormányzat adja a munkakört is és a fizetést is.
Örömmel jelenti, hogy ez a személy már nem hajléktalan, hanem albérletbe költözött, tehát úgy néz
ki, hogy a pilot projekt működik. Azonban ettől függetlenül a hajléktalanság kérdése a kerületben jelen
van, de úgy gondolja, hogy nem a hajléktalanokkal, hanem a hajléktalansággal van alapvetően a
probléma. A Máltai Szeretetszolgálat készített egy kb. 10 millió Ft-os javaslatcsomagot, ami most a
bizottsági tagok elé került. Azt az információt kapta, hogy amennyiben ezt az önkormányzat támogatni
tudja, úgy szavatolni tudja a Máltai Szeretetszolgálat, hogy érdekeltté teszi a szálló vendégeit, hogy
napközben is a szállón tartózkodjanak, de legalábbis többet legyenek ott. Ez egyrészt az ellátottaknak
is jó, másrészt pedig a kerületnek is jó. Ezért arra kéri a bizottsági tagokat, hogy fontolják meg a
javaslatot.
Remenyik Ildikó, elnök: gratulál az eddigi eredményekhez is, és üdvözli a kezdeményezést. A módosító
indítványról a vita végén döntést fognak hozni.
Dr. leney lános Lászlóné. bizottsági tag: kérdezi, hogy jelenleg ez a hajléktalanszálló mennyire van
feltöltve, hány fő tartózkodik ott. Ezt jó lenne tudni, mert akkor tudnak mérlegelni.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: meg fogja kérdezni, de információi szerint teltházzal
működik a szálló. A probléma az, hogy napközben a kihasználtság rendkívül alacsony; a napközbeni
órákban a hajléktalanok a kerület különböző pontjain töltik az idejüket, és több lakossági észrevétel
és panasz is keletkezett az esetleges szemetelés miatt. Úgy gondolja, és ebben egyet tudnak érteni,
hogy amennyiben érdekeltté tudják tenni a szálló használóit, hogy a szálló területén maradjanak, úgy
ez a probléma, a lakossági panasz lényegesen kevesebb lesz.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: egyrészt szó volt a rehabilitációs programjukról. Hajói értelmezi,
akkor az I. kerületi rehabilitációs program sor része ennek az előterjesztési javaslatnak. Kérdezi, hogy
jól érti-e, hogy éves szinten 6 fő az, akiket hajléktalanszállóról rehabilitálni tervez az önkormányzat.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: igen, jól érti.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: akkor az összes többi költség nem kifejezetten arra irányul, hogy
hajléktalan embereket visszaintegráljanak a társadalomba, hanem arra, hogy a hajléktalan szállón
belül tartsák őket. Kérdezi, hogy ilyen szempontból nem merül-e az fel lehetséges problémának, hogy
egyfajta hajléktalan vonzáskörzetet alakítanak ki a Máltai Szeretetszolgálat körül, és pont, hogy
kontraproduktív lesz az egész kezdeményezés, és annyira vonzó lesz ez a hajléktalanszálló a
Budapesten élő hajléktalanok körében, hogy elindul egy verseny, és emiatt a szálló környékén
megnövekszik a hajléktalan jelenlét.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: laikusként azt látja, hogy a Szeretetszolgálat ismeri a saját
vendégkörét, és vissza-visszatérő vendégeik vannak, tehát nemjellemző-legalábbis nem kapott olyan
információt -, hogy lenne úgymond „hajléktalan turizmus", vagy több hajléktalan érkezne a különböző
programok miatt. Azzal sem számolnak, hogy emiatt esetleg lenne. Jól mondta képviselő úr, hat olyan
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hajléktalan személyt nevezett mega Máltai Szeretetszolgálat, akiket szerintük a legkönnyebben lehet
rehabilitálni és a munkaerőpiacra visszasegíteni. Ennek a 6 főnek van egyébként egy részletesebb
rehabilitációs programja személyre bontva, miszerint melyek az adott személynek a problémái, és ez
milyen költségekkel járhat. Adott esetben ezt egy zárt ülés keretén belül meg tudják vitatni, de abból
adódóan, hogy itt érzékeny adatokról is szó van.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: kéri elnök asszonyt, hogy a következő bizottsági ülésen adjanak
teret annak zárt ülés keretein belül, hogy a bizottság megismerhesse, hogy pontosan milyen
rehabilitációs programra számíthatnak, illetve milyen eredményekkel számol a Máltai
Szeretetszolgálat.
Az élelmiszer segélycsomagot a rövid leírás szerint munkába álláskor az első fizetést megelőzően adja
a Szeretetszolgálat. Kérdezi, hogy ez azt jelenti-e, hogy ezt a fajta támogatást csak az a 6 fő plusz
kaphatja meg, akik esetleg még az önkormányzati programon kívül rehabilitálódnak, vagy pedig ezzel
kapcsolatban mi várható.
Gelencsér Ferenc lózsef, alpolgármester: kérdésem hogy van-e igény képviselő úr részéről arra, hogy
a következő bizottsági ülésre zárt ülés keretein belül behívják a Szeretetszolgálatot, ahol minden
szakmai kérdésre megkaphatja a választ.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: igen, hogy tájékozódjanak a program kapcsán. Alapvetően
előremutató programnak gondolja. Javasolja, hogy a bizottságot ezekről a programokról
tájékoztassák olyan részletességben, hogy zárt ülés formájában tárgyalják meg.
Gelencsér Ferenc lózsef, alpolgármester: egyeztetni fog régióvezető asszonnyal, hogy vagy ő jöjjön el
vagy valakit delegáljon a következő bizottsági ülésre, amely nagy valószínűséggel két hét múlva
esedékes a testületi ülés előtt.
Az élelmiszercsomaggal kapcsolatban a Szeretetszolgálat fog tudni megfelelő választ adni.
Krieser Andrea, intézményvezető: annyi kiegészítést tesz, hogy 40 férőhely van a Feszty Árpád úti
szállón. Azokat engedik be, akik valamilyen kapcsolatban vannak az utcai gondozó szolgálattal és a
nappali férőhelyekkel, és a budai oldalon hajléktalanok. Nem engednek be bárkit, tüdőszűrő leletet is
be kell mutatni, tehát van egy kontroll afölött, hogy kik kerülhetnek be.
Az élelmiszerrel kapcsolatban fontos tudni, hogy a Málta nem ad melegételt. Azért ilyen alacsony ez
a 300 000 Ft, mint élelmiszer költség, ami elhangzott korábban, mert ők hideg ételt adnak. Kapnak
adományban kenyeret, ehhez adnak szalámit, teáztatnak.
Remenyik Ildikó, elnök: kérdezi, hogy alpolgármester úr melyik sor terhére szeretné érvényesíteni a
10 millió Ft-ot.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: az Általános tartalék terhére szeretné javasolni.
Észrevételezi, hogy ha jól érti, akkor intézményvezető asszony megszólalása az imént Gulyás
képviselő úr tájékoztatására szolgált.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: az előző bizottsági ülésre érkezett a polgármester asszony
részéről egy módosító indítvány. Kérdezi, hogy ezt jegyző asszony esetleg jelen bizottság elé is be
akarja-e hozni vagy pedig elég volt az előző bizottságban dönteni róla.
dr. Németh Mónika, jegyző:, itt nem hangzott el módosító javaslatként, egyebekben a bizottsági
döntések alapján, illetve tekintettel arra, hogy polgármester asszony lesz az előterjesztő, ezeket
automatikusan át fogják vezetni előterjesztői jogkörben. Ismerteti a bizottsággal, hogy egyik a 13. sor,
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ahol egy szó kerül beszúrásra, a „lakás" megnevezés „beköltözhető lakás'-ra változik. A 29. sor úgy
módosulna, hogy „egyéb kulturális célok".
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel Gelencsér Ferenc
József alpolgármester módosító indítványát a 10 millió Ft átcsoportosításáról a Máltai
Szeretetszolgálat részére.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
10/2022. HL 9.) NQKSB 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 támogatja Gelencsér Ferenc József alpolgármester módosító
indítványát, mely szerint az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének előzetes véleményezése" tárgyú előterjesztésben szereplő rendelet
tervezet 6. melléklet „Általános tartalék" terhére 10.OOOe Ft összeg kerüljön átcsoportosításra
a 3. melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - egyéb civil
szervezetek" sorára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. kerületi hajléktalanellátásának
támogatása céljára.

Remenyik Ildikó, elnök: szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot a
fenti módosítással együtt.
A bizottság 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
11/2022. ÍIL 9.1 NQKSB 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 az „A Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes véleményezése" tárgyú
előterjesztésben szereplő költségvetési rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a
rendelet-tervezet 6. melléklet „Általános tartalék" terhére lO.OOOe Ft összeg kerüljön
átcsoportosításra a 3. melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
(K512) - egyéb civil szervezetek" sorára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. kerületi
hajléktalanellátásának támogatása céljára.
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2. Egyebek
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: kéri elnök asszonyt, hogy a következő bizottsági ülésre hívják
meg a Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy részletesebben át tudják tárgyalni a Kft.
költségvetését.
dr. Németh Mónika, jegyző: jelezte, hogy erre a bizottsági ülésre is valamennyi intézmény- és
cégvezető meghívást kapott, de sajnálatos módon vannak olyanok, akik önhibájukon kívül nem tudtak
eljönni.
Gulyás Gergely Kristóf, bizottsági tag: kéri akkor, hogy szervezzék úgy a következő bizottsági ülést,
hogy Ari Zsófia ügyvezető asszony itt tudjon lenni, és válaszolni tudjon a kérdésekre.
Remenyik Ildikó, elnök: ebben a COVID-os periódusban megpróbálják, de határozottan ígérni nem
tudja.
Jelezte, hogy a bizottság soron következő ülése a február 21 -i héten lesz.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén az alelnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
BudaDűct
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