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A bizottság tagjai közül jelen vannak: Timár Gyula elnök, Kovács László György alelnök, Kivágó Péter
bizottsági tag, Marschall Máté bizottsági tag, Zsitnyák János Bálint bizottsági tag, Zsömbölyi Ábel
Zsombor bizottsági tag
További jelenlévők: Gelencsér Ferenc József alpolgármester, dr. Németh Mónika jegyző, Csány Éva
főépítész, dr. Botár Ildikó Tünde irodavezető, Hajba Norina irodavezető, Légárné Gulyás Rita
irodavezető, Melovics József István irodavezető, Szincsák István irodavezető, Tatár Enikő kabinetvezető,
dr. Vörös Mária Éva irodavezető, Ferenczy Csaba csoportvezető, Koncsek Mária csoportvezető, Volosin
Katalin csoportvezető, dr. Háner Fanni Viola jogi referens, dr. Vitányi-Ratimovszky Orsolya jogi referens,
Krieser Andrea, a Budavári Szociális Gyermekjóléti és Szolgáltatási Központ intézményvezetője,
Koppány Ivett, a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetője, Vas Hunor, a
GAMESZ igazgatója, Vékásné Dobos Zsuzsanna, a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
intézményvezetője

Az ülés helyszíne:

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

Az ülés kezdete:

15:04 óra

Az ülés vége:

15:16 óra

jegyzőkönyvvezető:

Péterfi Annamária

Timár Gyula, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság hat fővel
határozatképes, és az ülést megnyitotta. Dézsi Koppány bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni
az ülésen. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Kovács László György alelnök urat.
Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
1/2022.(11. 8.1 PEB határozata
a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottsága a 2022. február 8-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
Kivágó Péter, bizottsági tag: az illetményalappal kapcsolatosan a 12. oldalon úgy fogalmaz az
előterjesztés, hogy változatlan köztisztviselői illetményalappal számolva 63 000 Ft. Kérdezi, hogy ez
változatlan vagy 63 000 Ft. A 34. oldalon úgy fogalmaz az anyag, hogy a 2022. évre vonatkozóan 63 000
forint az illetményalap. Kérdezi, hogy ez azt jelenti-e, hogy már január 1-től számolva történik-e így.
Több helyen úgy fogalmaznak, hogy munkaadói adó- és szociális hozzájárulás. Kérdezi, hogy a
munkáltatói adóba mi tartozik bele a szociális hozzájáruláson kívül.
Volosin Katalin, csoportvezető: köszöni az észrevételt, javítani fogják, mert nem változatlan, hanem új
illetményalap a helyes megnevezés. A 34. oldal vonatkozásában elmondta, a 2022. évben januártól már
az új illetményalap lesz.
Ismerteti, hogy mi tartozik a munkáltatói adóba. A szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs
hozzájárulási adó van annál az intézménynél, ahol a létszám ezt indokolja, egészségügyi hozzájárulási
adó, táppénz-hozzájárulás, munkaadó által a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel,
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó. Ezek a táblázatban szerepelnek. Tervezés szempontjából
még nem tudják előre, hogy a teljesítés hogy fog alakulni, ezért általában egy összeget tesznek a
szociális hozzájárulási sorra, és az évfolyamán, ha kell, módosítják, illetve a teljesítés alapján, évvégén
korrigálják ezeket a sorokat.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: megkésve, de kiosztana minden jelenlévő bizottsági tagnak
egy papírt, és ismerteti, hogy az mit tartalmaz. Bizonyára minden bizottsági tag tudja, hogy tavaly
márciusban indítottak egy pilot projektet, aminek a keretében egy hajléktalannak munkát adtak. Ez a
személy már nem hajléktalan, hanem albérletben lakik, dolgozik és újra elindult a munkaerőpiac
irányába. Úgy gondolja, hogy ez a valós megoldása a hajléktalan kérdésnek. A kiosztott anyag egy 10
millió Ft-ból álló csomag, amivel a Máltai Szeretetszolgálat nagymértékben elő tudná segíteni azt, hogy
az az utcai hajléktalan jelenlét, amit sokszor hallanak, látnak az online térben is a lakosok részéről,
nagymértékben konszolidálódni tudjon. Felsorolták tételesen, hogy ez a 10 millió Ft mire kerülne
elköltésre. Van benne konkrét személyre szabott rehabilitációs program is 6 főnek. Úgy gondolja, hogy
függetlenül attól, hogy ki melyik oldalon áll, az egy közös érdek, hogy a kerületükben ezt a problémát
rendszerszinten tudják megoldani. Ez a megoldás az első lépés lehetne ebben a rendszerszintű
megoldásban. Arra kéri a tisztelt bizottsági tagokat, hogy fontolják meg azt, hogy a költségvetés
elfogadásánál ezt a 10 millió Ft-ot helyezzék el.
Timár Gyula, elnök: kérdezi, hogy ez az összeg emeli-e a főösszeget vagy átcsoportosításról van-e szó.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: meg fogja találni az ehhez szükséges forrást a költségvetésen
belül.
Kivágó Péter, bizottsági tag: kérdezi, hogy a Máltai Szeretetszolgálattal van-e szerződésük, lesz-e új.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: jelenleg is van velük szerződésük, ami egy elég minimalista.
Most egy szolgáltatás kiegészítés történne, ami most a bizottsági tagok előtt van. A szolgáltatás
kiegészítés mellett szerepel egy 2,4 millió Ft értékű, a Feszty Árpád utcai hajléktalan szállón történő
bútorvásárlás és rekonstrukció. A Feszty Árpád utcai szállón az a cél, hogy a szálló vendégei napközben
is bent maradjanak, de ehhez bizonyos feltételeket meg kell teremteni.
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Marschall Máté, bizottsági tag: alpolgármester úrtól kérdezi, hogy a tisztálkodási szerek és az
élelmiszercsomag segélyt meg lehetne-e cserélni, 600 000 Ft/év tisztálkodási szerekre és élelmiszerre
csak 360 000 Ft/év, az nem jön ki.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: az anyagot nem jómaga állította össze, hanem a Máltai
Szeretetszolgálattól kapta meg. A tegnapi nap folyamán tárgyalt velük. Ami a bizottsági tagok előtt van,
az a részére megküldött anyagnak a sokszorosított verziója. Az, hogy miért ennyire olcsón jött ki az étel,
azt valószínűleg ők jobban tudják, de nagyon szívesen megkérdezi, ha kéri képviselő úr.
Kovács László György, alelnök: az élelmiszernél ez egy plusz keret, mert egyébként is fordítanak rájuk
élelmezési keretet, talán a napközbeni plusz élelmezés összege lehet ez.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: információi szerint jelenleg kora reggel távoznak az
intézményből az intézményt látogatók. Itt most be van állítva egy reggeli is; ezáltal is kitolódik az az
időszak a reggeli órákban, amíg az intézményen belül maradnak az intézmény lakói. Alapvetően
éjszakai szállásról van szó. A cél az, hogy azokat a körülményeket biztosítsák, hogy napközben is az
intézmény területén tartózkodjanak, és azt vegyék igénybe. Időközben azt az információt kapta, hogy a
Máltai Szeretetszolgálatnak sok konyhája van, ahol nagyon-nagyon olcsón tudnak előállítani
élelmiszert, és vélhetően ezért van ez a diszparitás.
Timár Gyula, elnök: kérdezi, hogy nem tudják-e most meghatározni a forrást. A legegyszerűbb talán az
általános tartalék.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: igaza van elnök úrnak, az általános tartalék vélhetően a
legegyszerűbb megoldás erre.
Timár Gyula, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel Gelencsér Ferencjózsef
alpolgármester módosító indítványát 10 millió Ft átcsoportosításáról a Máltai Szeretetszolgálat részére
az Általános tartalék terhére.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
2/2022. fii. 8.Í PEB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési
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 hajléktalanellátásánaktámogatása céljára.
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Timár Gyula, elnök: szavazásra tette fel a módosító indítvánnyal kiegészített javaslatot.
A bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
3/2022. fii. 8.1 PEB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési
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 10.000e 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.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
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