
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 1.                                       Ikt.sz.: I-1178-2/2014. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2014. november 18-án 15.30 órától 

tartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) I. emelet 114. sz. termében.  

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:  

Jankó István elnök, 

Farkas Krisztina alelnök, 

Hintsch György alelnök, 

Bába Szilvia,  

Csernus László,  

Görög András,  

Horváth Péter Kornélné,  

Kiss Anna,  

Sass Szilárd,  

Szabó András,  

Vitéz Gyula  

 

Bizottság tagjai közüli igazoltan távol:        

Pottyondy Edina  

 

Bizottság tagjain kívül meghívottak: Jelenlévők 

Polgármesteri vezetés:   

dr. Hoffmann Tamás polgármester  

Király Nóra alpolgármester  

dr. Molnár László alpolgármester dr. Molnár László 

Képviselők:   

Barabás Richárd képviselő  

dr. Bács Márton képviselő  

Budai Miklós képviselő  

Gajárszki Áron képviselő Gajárszki Áron 

Gyorgyevics Miklós képviselő  

Haidar Norbert képviselő  

Junghausz Rajmund képviselő  

Kerékgyártó Gábor képviselő  

Ludányi Attila képviselő  

Molnár Gyula képviselő  



Nagyné Antal Anikó képviselő  

Szabó György képviselő  

Turbók Jánosné képviselő   

Vécsei Éva képviselő  

Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselő  

Polgármesteri kabinet:   

Técsi Judit kabinetvezető  

dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes  

Szabó László Szabó László 

Cseke Mátyás Cseke Mátyás 

Simon Péterné   

Nemzetiségi Önk. elnökei:   

Vladimorova Milena Bolgár NÖK  

Kárpáti István Cigány NÖK  

Dr. Korani Lefki Görög NÖK  

Németh Istvánné Horvát NÖK  

Pauer Béla Lengyel NÖK  

Imreh Ferenc József Német NÖK  

Tóth András Örmény NÖK  

Elekes Gabriella Román NÖK  

Hladinec Péter Ruszin NÖK  

Becseics Péter Szerb NÖK  

Klauszné Fuzik Ildikó Szlovák NÖK  

Kondor Péter Szlovén NÖK  

Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna Ukrán NÖK  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak:   

dr. Horti István jegyző  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna aljegyző  

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati 

Igazgatóság igazgatója  

Győrffyné Molnár Ilona 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési 

Igazgatóság igazgatója 

Soltész Erika 

dr. Téglási László, a Jegyző Igazgatóság 

igazgatója  

dr. Téglási László 

Nemessné dr. Bérczi Szilvia, a Jegyzői 

Igazgatóság igazgató-helyettese  

Nemessné dr. Bérczi Szilvia 

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. 

Referense 

 

Gódor Ildikó  

Szebeni Dóra a Programkoordinációs Csop. 

munkatársa 

Szebeni Dóra 

H. Varga Katalin Programkoordinációs Csop., a 

bizottsági titkára 

H. Varga Katalin 



Fehérvári Rozália jegyzőkönyvvezető  Fehérvári Rozália  

Mika Edit testvérvárosi ügyintéző   

Külsős állandó meghívottak:   

Ponczók István, a KKDSZ képviselője   

Preisinger Éva, a KULTI igazgatója   

Jakab Árpád   

Napirendekhez meghívottak:   

Laucsek István, a KLIK XI. tankerületi igazgató  

Gallerné Szondi Szilvia, a Köznevelési Csoport 

munkatársa 

Gallerné Szondi Szilvia 

Baráth Andrea, idősügyi és esélyegyenlőségi 

referens 

Baráth Andrea 

Óvodavezetők:  

Adamovszki Anita Adamovszki Anita 

Csíkné Vaskuti Judit Csíkné Vaskuti Judit 

Krajcsovicsné Dőry Krisztina Krajcsovicsné Dőry Krisztina 

Karkus Mihályné Karkus Mihályné 

Gyurkó Zsuzsanna Gyurkó Zsuzsanna 

Csályiné Schön Mária Csályiné Schön Mária 

Khoórné Rápolthy Beáta Khoórné Rápolthy Beáta 

Tóth Ildikó Tóth Ildikó 

Czire Gabriella Czire Gabriella 

Molnár Mariann Molnár Mariann 

Kis Mihály, az Újbudai Grosics Gyula Sport 

Ált. Isk. igazgatója 

Kis Mihály 

 

 

Kiküldött napirendi pontok: 

 

− Napirend előtt: A Bizottság bemutatkozása 

 

Napirendi pontok: 

 

Nyilvános ülés  
 

1./  A 2014-2015. nevelési évre szóló óvodai munkatervek elfogadása 

       Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság  

                           igazgatója   

      Meghívott vendégek: Óvodavezetők 

2./  A 2014. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 

      Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

      Meghívott vendég:Soltész Erika igazgató asszony 

 



3./  Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi 

      Programjának 2013-2014. évi többlépcsős felülvizsgálata 

      Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

      Meghívott vendég:Baráth Andrea, esélyegyenlőségi munkatárs 

 

4./  Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása 

       Előterjesztő: Dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök 

 

Jankó István: Szeretettel és tisztelettel köszönt minden új és régi bizottsági tagot, 

illetve új és régi óvodavezetőt, illetve egy iskolaigazgatót lát, de ő a régi. Kettőt, 

bocsánat! 

Napirend előtt ugye most az önkormányzati választás után az új bizottsági struktúra 

úgy alakult, hogy a régi Köznevelési Bizottság és a Kulturális Bizottság most egy 

bizottságként működik, mégpedig Kulturális és Köznevelési Bizottság elnevezés alatt 

és a bizottság létszáma is kibővült 12 főre. Arra kér mindenkit - mivel vannak új tagok 

is - illetve szeretné, ha a vendégek is megismernék az új, és a régi tagokat. Arra kéri a 

bizottsági tagokat, hogy egy gyors körben néhány mondatban mutatkozzanak be.   

 

Sass Szilárd: Okleveles villamosmérnök, harmadik ciklusát kezdi, mint 

önkormányzati képviselő. Első ciklusban volt végig az Oktatási Bizottságban és 

félideig a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságban, második ciklusban egy évig vezette 

a Gazdasági Bizottságot, majd a Kulturális Bizottságot.  

 

Horváth Péter Kornélné: Már második ciklusát tölti itt, előtte felügyelő bizottsági 

tag volt és 10 éve foglalkozik a kulturális ügyekkel. Kiállításokat, műsorokat szervez. 

Nagy örömére Magyar Arany Érdemkeresztet is kapott érte. 

 

Farkas Krisztina: Eredeti végzettségét tekintve magyar- történelem szakos 

középiskolai tanár. Második ciklusban önkormányzati képviselő. Az előző ciklusban a 

Köznevelési Bizottság alelnöke volt, és most is a kibővített bizottságnak az alelnöke.  

 

Kiss Anna: Külsős tag, 4 évvel ezelőtt is az volt. Nem ezen a területen dolgozott 

előzőleg, jelenleg nyugdíjas. 

 

Vitéz Gyula: Végzettségét tekintve matematika-informatika szakos középiskolai 

tanár. A KOPING-DATORG Szakközépiskola igazgatója és előző ciklusban az 

Oktatási, illetve Köznevelési Bizottságnak volt a külsős tagja. 

Szabó András: Eredeti végzettségét tekintve villamosmérnök és közgazdász. 

Művészcsaládból származik, valamennyi köze van a kultúrához és itt rontja a levegőt 

már 8. éve a bizottságban. 

 



Jankó István: Az a helyzet állt elő, hogy egy olyan tag nincs jelen, aki még tag, de 

csütörtöktől kezdve nem lesz tag és az úr van helyette, aki még nem teljes jogú tagja a 

bizottságnak, de arra kéri, hogy mutatkozzon be, hiszen gondolja majd az LMP őt 

fogja delegálni a bizottságba. 

 

Kreitler-Sas Máté: Kreitler-Sas Máténak hívják, szakmáját tekintve ruhatermék 

készítő 25 éve a kerületben él, rengeteg iskolába járt. 

 

Csernus László: Az előző ciklust Kulturális Bizottság elnökeként kezdte, aztán 

átavanzsált a Gazdasági Bizottságba, úgyhogy most a Kulturális és Köznevelési 

Bizottság tagja. 

 

Bába Szilvia: A Jobbik delegálta. Az előző ciklusban önkormányzati képviselő volt, 

folyamatosan látogatta a Kulturális és a Közoktatási Bizottságot is, nem mint delegált 

bizottsági tag, hanem mint érdeklődő. A Pénzügyi Bizottságnak és a Gazdasági 

Bizottságnak volt a tagja egyébként az előző ciklusban és most itt szeretné folytatni a 

munkát. 

 

Hintsch György: Ő teljesen újonc képviselőként is, meg bizottsági tagként is, az 

önkormányzati munkában kevésbé. 2010 előtt 8 évig dolgozott az Önkormányzatnál.  

 

Görög András: Előző végzettségét tekintve szintén pedagógus, valamikor Oktatási 

Bizottsági elnök volt. Az előző ciklusban Oktatási, Kulturális bizottsági tag, aztán 

Gazdasági bizottsági. Most megint itt vannak együtt.  

 

Jankó István: Az ötödik ciklusát tölti az Önkormányzatban. A Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálatnak a Főigazgató helyettese és 16 éve Kulturális, majd 

Oktatási/Köznevelési Bizottság tagja, illetve elnöke. Akkor ennyit a bemutatkozásról. 

Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Első körben jegyzőkönyv-hitelesítőt 

kell választani. Tegnap Kerékgyártó Gábortól látott egy jó ötletet, hogy a jelenléti íven 

szereplő nevek szerint fognak menni, mert eddig ez ad hoc jelleggel ment. Fel is kéri 

rögtön Bába Szilviát jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Felteszi szavazásra az alábbi 

határozati javaslatot: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének Jankó István elnököt és Bába Szilvia bizottsági tagot választja meg”.  

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

1/KKB/2014./XI. 18./ 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai 

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István 

elnököt és Bába Szilvia bizottsági tagot választotta 

meg. 



 

Jankó István: Rátérnek a napirendi pontokra. De még mielőtt rátérnének a napirendi 

pontokra, emlékeztetni szeretné a bizottsági tagokat, hogy Jegyző úrtól minden 

bizottsági elnök kapott egy levelet, melyben felhívja a figyelmet, hogy az SZMSZ az 

alábbiak szerint változott meg: „Az ülésről távolmaratottnak kell tekinteni azt, aki az 

adott ülésen a szavazások több mint 25%-án nem vesz részt”. Ezt majd az elnökök 

fogják regisztrálni, hogy ki-hány szavazáson nem vett részt, illetve megvonható annak 

a tiszteletdíja, aki igazolatlanul hiányzik. Nyilván ez polgármesteri hatáskörben maradt 

és ezt majd havonta, évente, vagy félévente megnézik és eldöntik, hogy aki nem 

szavazott, vagy igazolatlanul hiányzott, az milyen tiszteletdíj elvonásban részesül. 

Arra kér mindenkit, aki esetlegesen nem tud a bizottsági munkában részt venni, 

előfordulhat, hogy halaszthatatlan ügye van, az a bizottsági titkárnak - akit ezennel 

szeretne bemutatni Varga Katalin lesz a bizottság titkára – jelezzék, vagy akár neki is 

lehet jelezni, ha ez kényelmesebb. 

Minden egyes szavazásnál, aki nem szavaz, azt a jegyzőkönyv számára kéri 

bemondani, vagy legalábbis rögzíteni fogják. Vagy ha nincs bent, azt is rögzíteni 

fogják.  

 

Görög András: Jegyző úrnak szólna elsősorban, de a képviselőnek egy ülésen van 

joga igennel, nemmel szavazni, tartózkodni, vagy nem szavazni is. Tehát attól, hogy itt 

van az ülésen és nem szavaz, mert éppen nem szavaz, attól ő még itt van. De ezt 

Jegyző úrnak kéri továbbítani. 

 

Jankó István: Lehet, hogy ő arra gondolt, hogyha éppen kimegy. Mert szerinte az 

nem arról szól, hogy nem akar szavazni. Ezt majd valamilyen módon tisztázzák Jegyző 

úrral. Nyilván nem tömegével fog ilyen előfordulni, legalábbis reméli.  

Rátérnek a napirendekre, 4 napirendi pontot tárgyalnak nyilvános ülésen. Szavazásra 

teszi fel a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint:  

„− Napirend előtt: A Bizottság bemutatkozása 

 

Napirendi pontok: 

 

Nyilvános ülés  
 

1./  A 2014-2015. nevelési évre szóló óvodai munkatervek elfogadása 

       Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság  

                           igazgatója   

      Meghívott vendégek: Óvodavezetők 

 

2./  A 2014. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 

      Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

      Meghívott vendég:Soltész Erika igazgató asszony 

 

3./  Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi 



      Programjának 2013-2014. évi többlépcsős felülvizsgálata 

      Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

      Meghívott vendég:Baráth Andrea, esélyegyenlőségi munkatárs 

 

4./  Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása 

       Előterjesztő: Dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója” 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

2/KKB/2014./XI. 18./ 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai 

ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Nyilvános ülés: 

 

1./ A 2014-2015. nevelési évre szóló óvodai munkatervek 

elfogadása 

 Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati 

Igazgatóság igazgatója   

Meghívott vendégek: Óvodavezetők 

 

2./ A 2014. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Soltész Erika igazgató asszony 

 

3./ Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi 

Esélyegyenlőségi Programjának 2013-2014. évi többlépcsős 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Baráth Andrea, esélyegyenlőségi munkatárs 

 

4./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása 

Előterjesztő: Dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság 

igazgatója 

 

 

 

1. napirendi pont: A 2014-2015. nevelési évre szóló óvodai munkatervek 

elfogadása 

 Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona, a 

                       Humánszolgálati Igazgatóság igazgatója   



 

Győrffyné Molnár Ilona: A Köznevelési törvény szerint valamennyi óvodának el kell 

készíteni a munkatervét szeptember 30-ig, ez megtörtént. Tekintettel a választásra ezt 

októberben nem tudta a bizottság tárgyalni, ezért most kell beterjeszteni. A törvény 

szerint a Köznevelési Bizottságnak véleményezési jogköre van, a jóváhagyása a 

nevelőtestületben fog megtörténni. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy átruházta 

ezt a Kulturális és Köznevelési Bizottságra. Az igazgatóság átnézte valamennyi 

munkatervet, megnézte a feladatrendszerét, megfelel-e a jogszabályoknak, tartalmaz-e  

mindent, amit a jogszabályok előírtak. Meg kell állapítani, hogy minden munkaterv 

tartalmazza-e a jogszabályi kötelezettséget, rendelkezik a különböző területekről. 

Kérné a tisztelt bizottságot, hogy a határozati javaslatnak megfelelően törvényességi és 

szakmai problémát nem jelezve a véleményét alakítsa ki. 

 

Jankó István: Hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot a következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 

hogy a fenntartó által átruházott jogkörében eljárva az Alsóhegy  Utcai, a Bükköny, az 

Újbudai Cseperedő, az Újbudai Csicsergő, az Újbudai Ezüstfenyő, az Újbudai Fürkész, 

a Gazdagréti Szivárvány, a Szentimrevárosi Gesztenyéskert, az Újbudai Hétszínvirág, 

az Újbudai Karolina, a Kelenvölgyi, a Keveháza Utcai, az Újbudai Lurkó, az Újbudai 

Mozgolóda, az Újbudai Napraforgó, az Újbudai Napsugár, a Neszmélyi Úti, az 

Újbudai Nyitnikék, az Újbudai Pajkos, az Újbudai Palánták, a Gazdagréti Pitypang, az 

Újbudai Tesz- Vesz és a Törcsvár Utcai Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre szóló 

munkatervével kapcsolatban törvényességi és szakmai kifogást nem emel. Felelős: 

Jankó István elnök, határidő: 2014. november 18.” 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

3/KKB/2014./XI. 18./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

határozott, hogy a fenntartó által átruházott 

jogkörében eljárva az Alsóhegy  Utcai, a Bükköny, 

az Újbudai Cseperedő, az Újbudai Csicsergő, az 

Újbudai Ezüstfenyő, az Újbudai Fürkész, a 

Gazdagréti Szivárvány, a Szentimrevárosi 

Gesztenyéskert, az Újbudai Hétszínvirág, az Újbudai 

Karolina, a Kelenvölgyi, a Keveháza Utcai, az 

Újbudai Lurkó, az Újbudai Mozgolóda, az Újbudai 

Napraforgó, az Újbudai Napsugár, a Neszmélyi Úti, 

az Újbudai Nyitnikék, az Újbudai Pajkos, az Újbudai 

Palánták, a Gazdagréti Pitypang, az Újbudai Tesz- 

Vesz és a Törcsvár Utcai Óvoda 2014/2015-ös 

nevelési évre szóló munkatervével kapcsolatban 



törvényességi és szakmai kifogást nem emel. 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. november 18. 

 

 

 

2. napirendi pont: A 2014. évi költségvetési rendelet III. negyedévi 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Gódor Ildikó: Ez az előterjesztés azért van a Bizottság előtt, mert tartalmaz két 

alapítványnak a támogatását. Az egyik alapítvány a JAG Tehetségekért Alapítvány, 

ami utazáshoz kért támogatást, szeptemberben részt vettek a gyerekek egy erdélyi 

kosártornán. Ehhez kérték a segítséget, 110.000 Ft-os összeggel. Illetve a másik 

alapítvány az Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány, a Petőfi Musical Stúdió 

működéséhez szeretnének kérni támogatást. Ezt Farkas Krisztina és még 

szeptemberben Szaniszló Krisztián képviselők támogatták. Ehhez kérnék a bizottság 

támogatását, mivel alapítványokról van szó, ezért a Képviselő-testület dönt a 

támogatásról. 

 

Görög András: Általánosságban lehet feltenni kérdéseket a rendeletmódosításról? 

 

Jankó István: Dolgoznak az ügyön. Meg tudják cserélni a napirendet, vagy várjanak? 

Inkább várjanak. 

 

Bába Szilvia: Addig kérdezne, hátha elnök úr is tud válaszolni. Arra vonatkozik 

akérdése, hogy itt a döntési javaslat 3-as pontja, ami ugye nem a Kulturális és 

Köznevelési Bizottságra tartozik, hogy akkor… 

 

Jankó István: Melyikre gondol? 

 

Bába Szilvia: Polgármester úr magáncélra is kiterjedő gépkocsi használatának 

költségtérítésére. Tehát ez nem a Kulturális és Köznevelési Bizottság kompetenciája, 

akkor ha most szavaznak, akkor tulajdonképpen ebbe az előterjesztésbe nem 

vonatkozik a bizottság ajánlása az elfogadásra, ugye?  

 

Jankó István: Csak a két alapítvány támogatásáról szavaznak. 

 

Bába Szilvia: Tehát hiába van benne.  

 

Jankó István: Igen. 

 



Görög András: Rendeletről sem? 

 

Jankó István: Nem veheti ki a rendeletet.  

 

Bába Szilvia: Csak annyit kérdezett, hogy a 3-as pontban, ami nem a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság kompetenciája, a polgármester úr autóhasználatával 

kapcsolatban, most ugye úgy fog elhangzani a döntési javaslat, a bizottságnak a 

javaslata, hogy megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Azt is 

érti, hogy miért nem lehet kivenni belőle, de annyira nem illik össze ez a két téma, 

hogy nem lehet szétbontani valahogy? 

 

Görög András: Az külön határozatban van. 

 

Jankó István: Arról nem fognak szavazni, az első kettőről fognak szavazni. 

 

Bába Szilvia: Ezt kérdezte. 

 

Jankó István: De ott van benne. 

 

Bába Szilvia: A döntési javaslatban látja az egészet. 

 

Jankó István: A rendeletet. 

 

Bába Szilvia: Nem. 

 

Jankó István: Csak az 1-esről, 2-esről fognak szavazni, plusz a rendeletről is nyilván. 

 

Görög András: Előre hadd mondja, azért kérdez olyan dolgokat, mert valószínű, hogy 

nem fog tudni válaszolni most ezen az ülésen, viszont a testületi ülésen is fel fogja 

tenni a kérdést és legalább már fel lehet rá készülni. Az előterjesztés sorrendjében 

menne, egyébként van Kulturális Bizottságot érintő dolog is, amiről majd szeretne 

részletesebben információt kapni. Az előterjesztés mellékletéről van szó, tehát nem a 

rendelet, az előterjesztés mellékleteként futó dokumentumról. Választási plakát 

kihelyezése 10 millió forint, ez pontosan mennyi plakát, milyen plakát, azt hiszi, hogy 

a Prizmának lett átadva, mit tartalmaz? Kulturális Bizottságot is érintő, József Attila 

színház beavató bérletek vásárlása, ez pontosan mit tartalmaz? Ugye aki erre tud 

válaszolni, azt megköszöni, mert egyébként ez ide is tartozik. 27 milliós 

kerékpártámaszok, ez pontosan milyen elszámolásban került be? Asszonyok a Nemzeti 

Egységért Mozgalom működési támogatása, ez pontosan mit takar?  

 

Soltész Erika: Ezt nem tudta lejegyezni. 

 

Görög András: Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom. Erre valószínűleg nem 

tud válaszolni. 



Soltész Erika: Nem, ez nem is pénzügyi kérdés, de feljegyzi. Mi a kérdés?  

 

Görög András: Hogy mit takar? 

 

Soltész Erika: A mozgalom? 

 

Görög András: Nem. 

 

Jankó István: Működés, villany, víz, gáz.  

 

Görög András: A kérdésbe, ha beleérti, hogy mi ez a mozgalom arról is szívesen 

elmondaná. Ügyvédi irodák, melyik iroda-mennyi pénzt kapott – erről kérne 

kimutatást. Szintén Kulturális Bizottságot érint a következő kettő, Média 11 kiadvány 

és nyomtatás 40 millió forint plusz támogatás, ez mit takar? Szintén rendezvények 

lebonyolítása, 10 millió forint. Tehát ki és melyik rendezvényt szervezte? 

Gyakorlatilag, ami nem ide tartozik, de szintén felkészülést igényel a testületi ülésre, 

az 5. melléklet 12.2 sora a lakóház felújítási program, szeretne szintén egy kimutatást, 

hogy ki mennyi összeget kapott. Ugyanígy a 12.3 DBR panelprogram és a 12.14, ez a 

társasház felújítási program. Tehát erről is kérne egy kimutatást. Nem tudja, hogy 

mennyiben tartozik ide, ez inkább kérdés, van olyan a 6. melléklet 3.6.5-ös pontjában, 

hogy intézményi ingatlan fejlesztési koncepció és erre 0 összeg van betervezve, tehát 

nincs ilyen koncepció? Akkor miért szerepel? 

 

Jankó István: Jobban örült volna, hogyha kicsit beszélgettek volna egymással. 

 

Görög András: Inkább azért mondta el, hogy testületi ülésen választ kaphassanak. 

 

Jankó István: Világos, csak jobban örült volna, ha kicsit beszélgetnek egymással és 

ez a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén hangzott volna el, ahova ez való. 

 

Görög András: Ő is feltette ezeket a kérdéseket, csak nem kapott rájuk választ. 

 

Jankó István: Most a két szerencsétlen támogatásról kéne szavazniuk. 

 

Görög András: A rendeletről nem szavaznak? Akkor ne szavazzanak a rendeletről. 

 

Jankó István: Azért mondja, hogy ez tipikusan egy olyan kérdés, amit a Pénzügyi és 

Jogi Bizottság ülésén kellett volna feltenni.  

Erről a két határozati javaslatról, ami a bizottságot érinti, lehet-e csomagban szavazni? 

Vagy külön-külön szavazzanak? 

 

Jankó István: További hozzászólót nem lát, szavazásra teszi fel az 1. határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: ” A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson  110.000,- Ft támogatást a „JAG A 



TEHETSÉGEKÉRT” Alapítványnak (Erdélyi IV. MEB-33 Leány kosárlabda Torna) 

versenyen való részvételhez utófinanszírozással a 2014. évi költségvetés 1.08. 01. 07. 

Támogatások céltartalék sor terhére. Felelős:   Jankó István elnök, határidő: 2014. 

november 20.” 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

4/KKB/2014./XI. 18./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

nyújtson  110.000,- Ft támogatást a „JAG A 

TEHETSÉGEKÉRT” Alapítványnak (Erdélyi IV. 

MEB-33 Leány kosárlabda Torna) versenyen való 

részvételhez utófinanszírozással a 2014. évi 

költségvetés 1.08. 01. 07. Támogatások céltartalék 

sor terhére. 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. november 20. 

 

Jankó István: Szavazásra teszi fel az 2. határozati javaslatot az alábbiak szerint: ” A 

Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy nyújtson 550.000,- Ft támogatást az Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány (Petőfi 

Musical Stúdió) programjaihoz előfinanszírozással a 2014. évi költségvetés 1.08. 01. 

07. Támogatások céltartalék sor terhére. Felelős: Jankó István elnök, határidő: 2014. 

november 20.” 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

5/KKB/2014./XI. 18./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

nyújtson 550.000,- Ft támogatást az Albertfalva 

Gyermekeiért Alapítvány (Petőfi Musical Stúdió) 

programjaihoz előfinanszírozással a 2014. évi 

költségvetés 1.08. 01. 07. Támogatások céltartalék 

sor terhére. 

 

Felelős:     Jankó István elnök 

Határidő: 2014. november 20. 



Jankó István: Szavazásra teszi fel az 3. határozati javaslatot az alábbiak szerint: ”A 

Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetés III. negyedévi módosítását. 

Felelős: Jankó István elnök, határidő: 2014. november 20.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

6/KKB/2014./XI. 18./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 

úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi 

költségvetés III. negyedévi módosítását. 

 

Felelős:     Jankó István elnök 

Határidő: 2014. november 20. 

 

 

 

3. napirendi pont: Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi 

Esélyegyenlőségi Programjának 2013-2014. évi 

többlépcsős felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Jankó István: Megkéri Baráth Andrea esélyegyenlőségi referenst, hogy néhány szót 

mondjon az előterjesztésről. De előtte dr. Téglási László igazgató úrnak adja meg a 

szót. 

 

Dr. Téglási László: Szeretne bemutatkozni, mint a Jegyzői Igazgatóság vezetője. 

Hozzá tartozik a kultúra, tehát a kultúra és köznevelésből rajtuk keresztül jönnek majd 

a kulturális előterjesztések. Téglási Lászlónak hívják, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

és hozzá tartozik a Programkoordinációs Csoport, amely ezeket az előterjesztéseket 

kezeli és a támogatási szerződéseket is kezeli. Hadd mutassa be kollégáit: Nemessné 

dr. Bérczi Szilvia igazgató-helyettes asszonyt, Gódor Ildikót, a Programkoordinációs 

Csoport vezetőjét, Szebeni Dórát a Programkoordinációs Csoport munkatársát, Baráth 

Andrea esélyegyenlőségi referenst, és Pál Zsoltot, aki a Családbarát Újbuda 

munkahelyek uniós projekt keretében dolgozik az Önkormányzatnál. Két szót szeretne 

még mondani az esélyegyenlőségről, mielőtt az elnök úr megadná a szót Baráth 

Andreának. 2010 óta van az Önkormányzatnak esélyegyenlőségi terve, ezt évről-évre 

felül kell vizsgálni. Nagyon örülnek neki, hogy van egy ilyen a Hivatalban és 

törekszenek arra, hogy az esélyegyenlőséget érvényesítsék a gyakorlati életben is. 

Kiemelné még a családbarát Újbuda munkahelyprogramot, ami nagyon sikeres az 

Önkormányzatnál. 



Baráth Andrea: Szeretne sok sikert kívánni a Bizottságnak a következő évekre és azt 

gondolja, hogy mondhatja azt a csoportjuk nevében, hogy mindent meg fognak tenni 

annak érdekében, hogy sikeres döntéseket hozhassanak. Az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy horizontális szempontok alapján segítik 

a törvény által előírt célcsoportokat, ezek pedig a fogyatékos emberek, a 

mélyszegénységben élők, a nők, a romák és az idős emberek. A jelenlegi programot 

2010-ben alkotta meg az akkori Hivatal, illetve fogadta el az akkori Képviselő-testület. 

Törvény által előírtan ezt folyamatosan felülvizsgálják, ezért megtörtént az elmúlt 

években is ennek a felülvizsgálata és a következő testületi ülésre szintén egy törvény 

által előírt felülvizsgálat került be. Lényegében, nagyvonalakban a program nem 

változott meg. Felmérték, hogy milyen feladatokhoz, milyen költségek tartoznak. 

 

Bába Szilvia: A tavalyi évhez képest milyen változások történtek nagyvonalakban? 

 

Baráth Andrea: A tavalyi évhez képest a legnagyobb változás az, hogy a törvény 

előírja, hogy célcsoportokra kell lebontani az esélyegyenlőségi programot. Tehát ezt 

megelőzően összességében voltak a feladatok és az irányok meghatározva, most 

lebontották célcsoportokra, tehát amit elsorolt, azok a különböző célcsoportok. 

 

Jankó István: További hozzászólót nem lát, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: ” A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra Újbuda Önkormányzata Kerületi 

Esélyegyenlőségi Programjának 2013-2014. évi felülvizsgálati dokumentumát. 

Felelős: Jankó István elnök, határidő: 2014. november 20.” 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

7/KKB/2014./XI. 18./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra Újbuda 

Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi 

Programjának 2013-2014. évi felülvizsgálati 

dokumentumát. 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. november 20. 

 

 

4. napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása 

Előterjesztő: Dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság 

                       igazgatója 



 

Jankó István: Elnézést az ismétlésért, csak mivel a Kulturális Bizottságból ez a 

feladat átjött ide, tehát itt szakmai igazolást adnak. Tehát nem pénzügyit, hanem hogy 

teljesült-e az a kulturális program, amire kapta a támogatást, vagy sem. Tehát erről 

szólnak az elszámolások. Sikerült-e átnézni, rendben volt minden? Aki volt egy-két 

programon az tapasztalhatta, hogy megvalósultak ezek a programok.  

 

Sass Szilárd: Most volt ideje és átnézte, már régen fordult elő, de most sikeresen 

átnézte és kulturális vonalon nem talált gondot, de volt régen Pénzügyi bizottsági tag is 

talált egy-két számlát, amin nincs dátum, meg ilyesmi.  

 

Jankó István: Az majd a Pénzügyi Bizottság feladata. 

 

Gódor Ildikó: A szkennelés rossz. 

 

Sass Szilárd: Nem, nincs rajta dátum. Amin nincsen dátum az wc papír, már bocsánat! 

 

Szabó András: Azt javasolja, hogyha teljesen egyértelmű hiba van, ami miatt 

Pénzügyi Bizottság vissza fogja dobni az elszámolást, lehet, hogy érdemes már itt 

megfogni. Megmondja, hogy miért: a Pénzügyi Bizottság azt mondja, hogy kér ezek, 

meg ezek helyett a számlák helyett - ki tudja mekkora nagyságrendben - adjon be 

másikat, annak szakmai tartalmát nem fogják látni. 

 

Jankó István: Tegnap volt a Pénzügyi és Jogi Bizottság, voltak hibák, de ilyet nem 

mondott a Pénzügyi Bizottság. 

 

Gajárszki Áron: De ezek a számlák nem is voltak. 

 

Jankó István: Ezek közül nem. Először szakmai és utána megy a Pénzügyi Bizottság 

elé. Amiket láttak, azokat már régebben látták.  Nyilván majd a Pénzügyi Bizottság 

eldönti, hogy visszadobja vagy sem. Szerinte nem fogja, mert ha szakmailag azt 

mondják, hogy oké, volt ez a program, de mondjuk nincs rajta pecsét, azt majd döntse 

el a Pénzügyi Bizottság, hogy mit akar vele. 

 

Gajárszki Áron: Bocsánat, az mennyire kulturális cél, hogy 102 széket vesz az 

Eötvös Kollégium? Az mennyire tartozik ide? Azt látja, hogy erről szól ez a 1,5 

milliós számla. A másik meg, hogy miért 15.000 Ft egy szék. 

 

Sass Szilárd: A Kulturális Bizottsághoz tartozik a civil pályázatok elbírálása és a civil 

pályázatban lehetett ilyen működési költségeket kérni és erről szól a szerződés. 

Mindegy, hogy mi az indokoltság. Annak idején a Kulturális Bizottság így határozott. 

 

Gódor Ildikó: A Képviselő-testület szavazta meg ezt a támogatást, ugyanis a 

Kollégium történelmi emlékhellyé lett nyilvánítva és volt egy nagy konferencia, ezért 



került ide az elszámolás, hiszen kulturális jellege is van, hiszen egy történelmi 

emlékhelyet támogatott ezzel a bizottság, illetve a hozzá tartozó konferenciát. 

 

Gajárszki Áron: Szerinte nem volt az előterjesztésben, hogy 15.000 Ft-ba kerül egy 

szék, ha valaki ehhez ért, azt megköszönné… neki kicsit soknak tűnik. 

 

Gódor Ildikó: Egy ilyen típusú szék körülbelül 25.000 Ft és ide egy elegánsabb szék 

kell. Sajnos így se tudták megvenni azokat a székeket, ami úgy igazán impozáns 

lehetett volna. 

 

Farkas Krisztina: Csak annyi, hogy a táblázatban szerepelt egy hiba. Technikai hiba, 

hogy Albertfalvi Keresztény Társaskör Szentmihály napi búcsú és ott október 29-e van 

feltüntetve, de szeptember 29-én volt a rendezvény. 

 

Gódor Ildikó: Ez az elszámolás időpontja. 

 

Jankó István: További hozzászólót nem lát, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: ” A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 

szakmailag igazolja, hogy a határozat 1. sz. mellékletét képező táblázatban foglalt 

támogatottak a támogatási célnak megfelelően használták fel a támogatási összegeket. 

Felelős: Jankó István elnök, határidő: 2014. november 19.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

8/KKB/2014./XI. 18./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 

úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a határozat 

1. sz. mellékletét képező táblázatban foglalt 

támogatottak a támogatási célnak megfelelően 

használták fel a támogatási összegeket. 
 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. november 19. 

 

 
8/KKB/2014/2014./XI. 18. határozat 1. számú melléklete 

 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

1 
Albertfalvi Keresztény 

Társas Kör 
Szent Mihály Napi Búcsú 2014. október 29. 200 000 Ft 



2 
Albertfalvi Keresztény 

Társas Kör 
Szent Mihály Akadémia 2015. január 30. 100 000 Ft 

3 
Budapest-Kelenföldi 

Evangélikus Egyházközség 

Nyitott Templomok Napja 

rendezvény 
2014. október 29. 100 000 Ft 

4 
Doki Atya Szociális 

Egyesület 

Az egyesület 10. 

évfordulójának 

megünneplésére kirándulás 

szervezése Pannonhalmára 

2014. november 14. 
140 000 Ft      

/utófinanszírozás/ 

5 
Eötvös Collegiumért 

Alapítvány  

Az Eötvös Collegium 

fejlesztése, konferencia 

székek beszerzése 

2014. október 2. 1 500 000 Ft 

6 
Gazdagréti Szivárvány 

Óvodáért Alapítvány 

"Szivárvány-nap" óvodai 

kulturális rendezvény 
2014. november 14. 100 000 Ft 

7 
Kisebbségekért - Pro 

Minoritate Alapítvány 

XXV.Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és 

Diáktábor (Tusványos 25) 

2014. október 30. 400 000 Ft 

8 
Kulturális Tizenegy 

Egyesület 

Eleven Kreatív hétvége 

2014. október 3-5. 
2014. november 14. 1 000 000 Ft 

9 Mesekert Alapítvány 

Az Újbudai Palánták 

Óvodából 130 gyermek 

Százhalombattára  

kirándulása 

2014. október 29. 100 000 Ft 

10 
MKM Kelenvölgyi 

Férfikórus Egyesület 
80 éves jubileumi koncert 2014. november 30. 15 000 Ft 

11 
Politikai Foglyok Szövetsége 

XI. ker. Szervezete 
buszos kirándulás 2014. november 29. 70 000 Ft 

12 Turbók János 
Agárdi Popstrand 

megszervezése 

2014. szeptember 

18. 
1 500 000 Ft 

13 Zoril Alapítvány 
"Állj fel cigánynépem" 

kantáta bemutatása  

2014. szeptember 

30. 
100 000 Ft 

 

Jankó István: Ezzel a napirendi pontok tárgyalása befejeződött. 

 

Sass Szilárd: Először úgy volt, hogy 15 órakor lesz az ülés. Most mire lehet 

számítani? 

 

Szebeni Dóra: A fonó Héttorony Fesztivál november 20-án Szent Imre Templom, 

előtte Makovecz emléktábla koszorúzás. Itt ugyan a közös meghívóban az szerepel, 

hogy november 15-ig várja a Fonó a visszajelzéseket tiszteletjegyekre, de most beszélt 

velük és ma is még, holnap is nyugodtan lehet jelentkezni rá.  



Jankó István: A másik, amit a Szilárd kérdezett. Igen, 15 órakor lesz, csak egy héttel 

ezelőtt még úgy volt, hogy nem lesz bizottsági ülés és egy programot csinált, amit nem 

tudott lemondani, ezért csúszott fél órát, de egyébként 15 óra lesz. 

 

Szabó András: Jó ez a fél négy. 

 

Jankó István: Jobb a fél négy? A szociális bizottság fél 5-kor kezdődik, Győrffyné 

Molnár Ilona a Szociális és Egészségügyi Bizottságban is benne van. 

 

Csernus László: Előreveszik mindig a Győrffyné Molnár Ilona féléket. 

 

Jankó István: Maradjon fél négy? Akkor fél négy. A mai ülés befejeződött. 

 

Budapest, 2014. november 18. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2014. november 20. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2014. november 20. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Bába Szilvia Jankó István 

bizottsági tag elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


