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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 12.                                   Ikt. sz.: I-777-2/2017. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2017. június 20-án 15.30 órától tartott rendes 

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 

Görög András alelnök 

Bába Szilvia   

Csernus László  

Hintsch György  

Horváth Péter Kornélné  

Kiss Anna  

Sass Szilárd  

Szabó András  

Bizottság tagjai közüli távol vannak:       

Gajárszki Áron  

Vitéz Gyula  

 

Kulturális Bizottság tagjai érkezett távozott 
vissza-

érkezett 
távozott aláírás 

1.  Jankó István elnök      

2.  Farkas Krisztina alelnök      

3.  Görög András alelnök      

4.  Bába Szilvia      

5.  Csernus László      

6.  Horváth Péter Kornélné      

7.  Hintsch György      

8.  Kiss Anna      

9.  Gajárszki Áron      

10. Sass Szilárd      

11. Szabó András       

12. Vitéz Gyula        

Tanácskozási joggal résztvevők  aláírás 

Polgármesteri vezetés: 

dr. Hoffmann Tamás polgármester  

Király Nóra alpolgármester  

dr. Molnár László alpolgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző  

Képviselők: 
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Barabás Richárd   

dr. Bács Márton   

Budai Miklós   

Gyorgyevics Miklós   

Haidar Norbert   

Junghausz Rajmund   

Kerékgyártó Gábor   

Ludányi Attila   

Keller Zsolt   

Nagyné Antal Anikó   

Szabó György   

Turbók Jánosné   

Vécsei Éva   

Wendlerné dr. Pirigyi Katalin   

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei 

Vladimorova Milena, Bolgár ÖK   

Kárpáti István, Cigány ÖK   

Dr. Korani Lefki, Görög ÖK  

Németh Istvánné, Horvát ÖK   

Pauer Béla, Lengyel ÖK  

Imreh Ferenc József, Német ÖK   

Tóth András, Örmény ÖK   

Elekes Gabriella, Román ÖK   

Hladinec Péter, Ruszin ÖK   

Becseics Péter, Szerb ÖK   

Klauszné Fuzik Ildikó, Szlovák ÖK   

Kondor Péter, Szlovén ÖK   

Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna, Ukrán ÖK   

Polgármesteri kabinet: 

Técsi Judit kabinetvezető Técsi Judit 

dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes  

Szabó László kabinetvezető-helyettes  

Cseke Mátyás tanácsadó  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója  

 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

helyett dr. Berkovics Gáborné Dr. osztályvezető 

Magyar Tamásné 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója helyett Pápai Magdolna a Pénzügyi és 

Költségvetési Igazgatóság Osztályvezetője 

 

dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója  

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. referense  

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csop. mts.-a  

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:  
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Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete  

Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője  

Dr. Gálné Csabai Klára, a Dél-Budai Tanker. Kp. vezetője  

Laucsek István, tankerületi szakmai vezető  

Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző  

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke  

Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Strausz 

György 

 

Napirendekhez meghívottak:  

Dr. Kósa Marianna, a Szabálysértési Csoport referense Dr. Kósa Marianna, 

Dezsőné Sramkó Ágnes, a Vállalkozási Csoport referense Dezsőné Sramkó Ágnes 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök  

 

Jankó István: Tisztelettel köszöntöm a Bizottságot. Első feladatunk, hogy jegyzőkönyv-

hitelesítőt válasszunk, javaslom Bába Szilviát megválasztani. Szavazásra teszem fel a 

határozatot a következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Vitéz Gyula bizottsági tagot választja 

meg”. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

74/KKB/2017./VI.20./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Bába Szilvia bizottsági tagot választja meg.  

 

Jankó István: A mai ülésen hat nyilvános és egy zárt ülési napirendre teszek javaslatot. A 

kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Szavazásra teszem fel a mai ülés napirendjét a következők szerint: „A Kulturális és 

Köznevelési Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános ülés: 

1./ Jogszabályi felülvizsgálat kapcsán önkormányzati rendeletek módosítása, előterjesztő: 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző; 2./ Urbact III. Programme felé benyújtott és 

támogatást nyert „Creative Spirits” projekt 2. szakasz végrehajtása, előterjesztő: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester; 3./ Benei alapítvány támogatása, előterjesztő: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester¸ 4./ Emléktáblákkal kapcsolatos döntések, előterjesztő: Jankó István 

elnök; 5./ Közterületek elnevezése előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester¸ 6./ 

Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László, a 

Jegyzői Igazgatóság igazgatója; Zárt ülés: 7./ Üzletek nyitva tartásának korlátozásával 

kapcsolatos felmentési kérelmek, előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság 

igazgatója”. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

75/KKB/2017./VI.20./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét az 

https://ao-docs.appspot.com/?locale=hu_HU&aodocs-domain=ujbuda.hu#Menu_viewDoc/LibraryId_0000013A068A4C9F39F15C0BBAB10A88/ViewId_0000013A06A1C9060076806DFC82043E/DocumentId_Oy1wX8z0YNP1elE9Bo/Filter_%7B%22includeSubFolders%22:%22false%22,%20%22keyword%22:%22%22,%20%22includeAttachments%22:%22false%22,%20%22a0000013CAE880E7AF5EAA2C87933083C%22:%22OvPZDGp0DVI1XfYbmi%22%7D/BreadCrumb_Oy1wEadyy7jgi82tlS:KKB%202014.%2012.%2016%20rendes*
https://ao-docs.appspot.com/?locale=hu_HU&aodocs-domain=ujbuda.hu#Menu_viewDoc/LibraryId_0000013A068A4C9F39F15C0BBAB10A88/ViewId_0000013A06A1C9060076806DFC82043E/DocumentId_Oy1wX8z0YNP1elE9Bo/Filter_%7B%22includeSubFolders%22:%22false%22,%20%22keyword%22:%22%22,%20%22includeAttachments%22:%22false%22,%20%22a0000013CAE880E7AF5EAA2C87933083C%22:%22OvPZDGp0DVI1XfYbmi%22%7D/BreadCrumb_Oy1wEadyy7jgi82tlS:KKB%202014.%2012.%2016%20rendes*
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alábbiak szerint fogadta el:  

 

Nyilvános ülés:  

 

1./ Jogszabályi felülvizsgálat kapcsán önkormányzati rendeletek módosítása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

2./ Urbact III. Programme felé benyújtott és támogatást nyert „Creative Spirits” 

projekt 2. szakasz végrehajtása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

3./ Benei alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

4./ Emléktáblákkal kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Jankó István elnök 

 

5./ Közterületek elnevezése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

6./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Zárt ülés:  

 

7./ Az üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem 

ügyében benyújtott fellebbezés 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

 

 

……………………… 
 

 

Jankó István: Mielőtt elkezdenénk tárgyalni az első napirendi pontot, átadom a szót 

Győrffyné Molnár Ilona igazgató asszonynak. 

 

Napirend előtt: Győrffyné Molnár Ilona 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Tekintettel arra, hogy a mai ülésen nincs napirendünk, napirend 

előtt szeretnék tájékoztatást adni. Az egyik, hogy az óvodai beiratkozások megtörténtek, a 

910 gyereket, akik 2017. augusztus 31-ig tölti be a 3. életévét, és kötelező felvennünk, 

valamennyit maradéktalanul fel tudtuk venni, illetve előzetesen jeleztem, hogy a szeptember 

és december között született hároméveseket is át tudjuk venni a bölcsődékből. Várhatóan 

ennek megfelelően a létszámok túl fogják lépni a 25 fős csoportlétszámokat, ezért augusztus 

végén egy rendkívüli bizottsági ülés keretében kérném a Bizottságot majd arra, hogy 

döntsenek a csoportlétszám átlépésről. Szerettük volna ma behozni, de nem tudtuk megtenni, 

mert a fellebbezések még nem záródtak le, és a fellebbezések tükrében látjuk majd pontosan, 

hogy mennyi gyermekről van szó. Időben küldünk augusztus 20-a után meghívót, hogy 
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augusztus utolsó napjaiban ezt meg tudjuk tenni, hiszen szeptember 1-ig lehet csoport 

átszervezéseket végrehajtani.  

A másik téma az, hogy múltkor tájékoztattam önöket, hogy az óvodák nyári zárásával 

kapcsolatban hogyan alakul a helyzet. Két módosítást szeretnék arra tenni, a nyári felújítások 

miatt szükség van a kivitelezőkkel folytatott ütemezésben, hogy két óvodánál a szünetet 

meghosszabbítsuk. Az egyik a Dayka Gábor Utcai Óvoda, ahol érinti a homlokzat-felújítás és 

szigetelés a gázcső rendszert, ami külső vezetéken megy és annak a visszaszereltetése és 

engedélyeztetése időigényes, ezért két héttel meghosszabbítjuk ott a zárvatartást, illetve a 

Kanizsai Utcai Óvoda, ahol nagyon nagy területet érint, és miután kicsi az udvara, ezért 

szükséges, hogy az óvoda leálljon, de az óvoda egyéb telephelyein megoldjuk a gyerekek 

ellátását, tehát az óvoda nem lesz bezárva, A Dayka Gábort a Tesz-Vesz, illetve a Törcsvár 

telephelyen, a Kanizsait pedig a Bogdánfy, illetve a Siroki telephelyen meg fogjuk oldani, 

tehát ilyen szempontból az ellátás biztosított lesz és így nem lesz probléma. Ha kérdés van a 

területünkkel kapcsolatban, akkor most tudunk válaszolni. 

 

Jankó István: Akkor most lehet kérdezni. Nincs kérdés. 

 

……………………… 
 

 

1./ napirendi pont: Jogszabályi felülvizsgálat kapcsán önkormányzati rendeletek 

módosítása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Jankó István: Az előterjesztésben több ilyen rendelet is szerepel, de csak az első vonatkozik 

a Bizottságra.  

A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom.  

 

Jankó István: Az első rendelet a díszpolgárrá választásról szóló rendelet fölülvizsgálata, 

erről szavaznánk.  

A vitát lezárom. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a következők szerint: „A Kulturális és 

Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 

díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról 

szóló 36/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

Határidő: 2017. június 22., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

  

76/KKB/2017./VI.20./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

fogadja el a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) önkormányzati 

rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

 

Határidő: 2017. június 22. 

Felelős:    Jankó István elnök 
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2./ napirendi pont: Urbact III. Programme felé benyújtott és támogatást nyert 

„Creative Spirits” projekt 2. szakasz végrehajtása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Técsi Judit: 2016 tavaszán, tehát több mint egy évvel ezelőtt pályázatot nyújtottunk be az 

Urbact Programhoz vezetőpartnerként, kulturális és kreatív ipar fejlesztésére az integrált 

településfejlesztési stratégián keresztül. Ezt azért tudtuk megtenni, mert IVS-sel (Integrált 

Városfejlesztési Stratégia) és ITS-sel (Integrált Településfejlesztési Stratégia) is rendelkezik 

önkormányzatunk. Ez feltétel volt. Tavaly ősszel értesítést kaptunk, hogy részt vehetünk 

projektünkkel az első szakaszon, ez egy fél évig tartó előkészítő szakasz volt. Nyolc másik 

uniós tagországból nyolc partnervárosunk van, velük közösen készítettünk egy úgynevezett 

„base line study”-t, illetve kaptunk egy holland vezető szakértőt is magunk mellé. Ez a 

tanulmány olyan jól sikerült, hogy a második szakaszról június 2-án kaptunk értesítést, hogy 

újabb két évre finanszírozza az Európai Unió számunkra azt, hogy ezzel a nyolc 

partnervárossal megismerjük egymás fejlesztési stratégiáit, akciótervet dolgozzunk ki és mi az 

anno „KVK-nak nevezett Bartók Béla út és környékével, és annak kulturális és kreatívipari 

fejlesztésével szeretnénk foglalkozni, ez fog történni most két évig és erre kérjük majd a 

Képviselő-testület jóváhagyását csütörtökön. 

 

Jankó István: Kérdések körét megnyitom.  

 

Görög András: Pénzügyi elszámolást nem láttam, hogy van-e mellékelve, az első ütemben 

milyen pénzügyi kiadások és bevételek voltak, valami konkrétum, beszámoló, hogy ez történt 

ekkor, akkor, kicsit kézzel fogható, milyen tapasztalatot sikerült cserélni – lehet, hogy én 

voltam figyelmetlen – de nem találtam az előterjesztésben.  

 

Técsi Judit: Most a szakmai kérdésre adom a választ, nem a pénzügyire, annak a fordíttatását 

elkezdtük, de ez meglehetősen hosszú tanulmány, és angolul készült el. Ezért nem tudtam 

becsatolni az előterjesztéshez, de ha annak a tartalmi részének lesz fordítása, akkor nagyon 

szívesen megosztom a Kulturális Bizottság tagjaival, hogyha igénylik. Ami zajlott fél éven 

keresztül, az az volt, hogy meglátogattuk a partnervárosokat, mindenki megismerte a 

partnervárosoknak a stratégiáit, ellátogattunk egymáshoz. Körülbelül körvonalazódott az, 

hogy ki mivel foglalkozik, kinek mi az erőssége, egymástól mit fogunk tudni tanulni. A 

pénzügyi elszámolás jelenleg is zajlik, nincsen vele semmi probléma, csak ez egy 

hosszadalmas folyamat, a Széchenyi Programiroda Magyarországon az elszámolást befogadó 

szerv, ők az elszámolásunkat befogadták. Ezen a héten hétfőn továbbítottuk az Európai 

Unióhoz, most ő általuk történik az átvizsgálása az elszámolásnak, ez annyira sok időt vesz 

igénybe, hogy az is lehet, hogy ez csak ez év végén fog lezárulni. Ez az első félévnek az 

elszámolása és mindig féléves ciklusokban fogunk tudni elszámolni. Amúgy semmi mást nem 

lehet elszámolni ebben a pályázatban, csak utazást, szállást, rendezvényszervezést és 

szakértőket. Tehát itt infrastrukturális fejlesztés ebből nem finanszírozható. 

 

Jankó István: Több kérdezőt nem látok, a kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom. 

 

Görög András: Azt kérném, hogy talán nem vagyunk elkésve, ha addig nem lesz lefordítva 

magyarra, hogy a testületi ülésig egy pici összefoglalót, vázlatpontokba, ekkor voltunk itt, 

ezek, meg ezek, ők jöttek ide, nagyjából mi történt. Ha nem is a számlamásolatokkal, de erre 
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ennyi ment el, arra annyi, tehát valami kis összefoglalót, gondolom a csütörtöki testületi 

ülésig ezt meg lehet tenni. 

 

Jankó István: Más hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Egy határozati javaslat van, 

ennek van három része, de egyben szavazunk, mert egy határozati javaslatban van a három 

rész: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy fogadja el az Urbact III. Programme felé benyújtott és támogatást nyert 

„Creative Spirits” projekt 2. szakasz végrehajtása című napirendi pontot. Határidő: 2017. 

június 22., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

77/KKB/2017./VI.20./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy fogadja el az Urbact III. Programme felé benyújtott és támogatást 

nyert „Creative Spirits” projekt 2. szakasz végrehajtása című napirendi 

pontot. 

 

Határidő: 2017. június 22. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 
 

 

3./ napirendi pont: Benei alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Bene testvértelepülésünket korábban is támogattuk már, sajnos rá is 

szorul nemcsak a mi támogatásunkra, hanem pályázatokra is. Ahogy az előterjesztésből 

látszik, most a kultúrházat szeretnék felújítani és pályáztak más helyekre is Magyarországon, 

vannak pályázati forrásaik, de szeretnék, ha Önkormányzatunk is támogatná őket. 

 

Jankó István: Kérdések körét megnyitom. Lezárom. Vitát megnyitom.  

 

Sass Szilárd: Csak egy kiegészítő információt szeretnék adni, hogy ez a kultúrház régóta 

megvan és régóta romos állapotban van. Az előző polgármester, aki nagyon sokat tett a 

faluért, ezt valahogy nem tartotta fontosnak, és az új polgármester viszont szeretné, hogyha ez 

…Valójában a tetőszerkezete bedőlt és romos állapotban lévő, de aránylag könnyen 

fölújítható a kultúrház. Csak azért mondom, hogy az új polgármesterrel az élen erre komoly 

igény van a faluban. Ahogy én ott járok időnként, látom is, ezt mindenképpen támogatásra 

javaslom. 

 

Jankó István: Köszönjük a háttér információt. Más vitázót nem látok, a vitát lezárom. Egy 

határozati javaslat van, amivel javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy támogassa: „A 

Kulturális és Köznevelési úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 

„Benei alapítvány támogatása” című napirendi pontot. Határidő: 2017. június 22., felelős: 

Jankó István elnök”. 
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A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

78/KKB/2017./VI.20./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

fogadja el a „Benei alapítvány támogatása” című napirendi pontot.  

 

Határidő: 2017. június 22. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 
 

 

4./ napirendi pont: Emléktáblákkal kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Jankó István elnök 

 

Dr. Téglási László: Két emléktábla felállításához szeretnénk a Bizottság hozzájárulását kérni, 

az egyik a Kosztolányi Kann Gyula építész, festőművész emléktáblájához a Kelenhegyi 

Műteremház falán. Örökségvédelmi eljárás kellett, ahogy az előterjesztésben is szerepel, a 

módosított határozati javaslatot új szöveg és elhelyezési tervet azzal a feltétellel, hogy a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonosi hozzájárulása után lehet felállítani a táblát. 

A másikhoz, a Bencsik Sándor emléktáblájához annyit szeretnék hozzátenni, nem tudom, 

hogy az előterjesztésből kiderül-e, hogy 1988-ban halt meg egy ausztriai menekülttáborban 

rejtélyes körülmények között. Nekem ez nagyon közel áll a szívemhez. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Sass Szilárd: Azt szeretném kérdezni, hogy az elsőnél a határozati javaslatban van egy 

zárójel, hogyha a tulajdonosi hozzájárulás megérkezik. Most akkor azzal mi van? Megjött a 

tulajdonosi hozzájárulás, vagy nem? Ezt azért mondom, hogy amikor még én voltam pár 

évvel ezelőtt a Kulturális Bizottság elnöke, akkor a Közigazgatási Hivatal megfeddet 

bennünket azért, mert olyan határozatot hoztunk, amiben feltétel van szabva. Azt mondták, 

hogy amíg a feltételek nem jönnek be, addig nem kell határozatot hozni. Nem tudom, hogy ez 

most hogy van, de ezt csak azért mondom, mert én erre emlékszem, hogy ezért kaptunk egy 

fekete pontot. Ha lehet, akkor most ne kapjunk. 

 

Jankó István: Van erről valami információnk? Mert a határozati javaslatban nincs ilyen 

kitétel. Ja, az első! Bocsánat.  

 

Dr. Téglási László: Egyszer elfogadta a Nemzeti Vagyonkezelő, de módosításra került a 

szöveg és az elhelyezés, ezért kellett újra megkérni. A Bizottság belátására bízom, annyira 

nem hajt a tatár minket. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Jankó István: Akkor azt javaslom, hogy erről most ne szavazzunk, hanem csak a második 

határozati javaslatról. Amint megjön, visszahozzuk a Bizottság elé.  
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A vitát lezárom. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a következők szerint: „A 

Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy elfogadja a Nemzeti Emlékezet 

Bizottsága által kezdeményezett és általuk finanszírozni kívánt emléktábla-állítást Bencsik 

Sándor gitáros-zeneszerző tiszteletére a Lecke utca 4. (hrsz.: 3885/14) sz. ház falán. Határidő: 

2017. június 21., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

79/KKB/2017./VI.20./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy elfogadja a 

Nemzeti Emlékezet Bizottsága által kezdeményezett és általuk 

finanszírozni kívánt emléktábla-állítást Bencsik Sándor gitáros-zeneszerző 

tiszteletére a Lecke utca 4. (hrsz.: 3885/14) sz. ház falán. 

 

Határidő: 2017. június 21. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 
 

 

5./ napirendi pont: Közterületek elnevezése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Magyar Tamásné: A mostani napirend három területre bontható, a napirend első pontja az 

M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán kialakuló új csomópontnál létrejött két utcának az 

elnevezését tartalmazza. Ez már elég régóta napirenden van, még tavaly év végén a 

képviselők is kaptak felkérő levelet, hogy ha van az utcanév elnevezésre javaslatuk, akkor azt 

tegyék meg. A polgármesteri vezetés úgy döntött, hogy két fordulóban a lakosság számára is 

kiírta, hogy milyen javaslatuk lenne utcaelnevezésre. Ebből pár nevet esetleg megemlítenék, 

„Letérő”, elég sok javaslat érkezett, de általában egy-egy névre, volt köztük „Kuvasz”, 

„Gulág”, „Zenthe Ferenc”, tehát nagyon vegyes, a megállókra, illetve a közlekedéssel 

kapcsolatos nevek. Igazából a legtöbb javaslat a hosszabb útra – most a térképet nem tudom 

megmutatni, de az előterjesztésben látszik – a hosszú út kapná a Zelk Zoltán nevet, a 

rövidebb, rá kicsit merőlegesebb utca a Koszorúslány nevet, mind a kettő elnevezésnek 

kötődése van Őrmezőhöz. Az egyik a „Menyecske”, „Vőfény”, tehát általában az esküvőkkel 

kapcsolatos vonalat viszi tovább, a másik vonal pedig Zelk Zoltán Őrmező lakosa volt, erre 

jött a legtöbb javaslat.  

A másodok rész Placid atyára vonatkozik, aki januárban elhunyt. Megkeresés érkezett, hogy 

róla valamelyik közterület kapjon elnevezést. Ennek az volt a feltétele, hogy akkor lehet 

megvárni azt, hogy az öt éves időtartamot ne kelljen figyelembe vennünk, ami a 

személynevekre vonatkozik, hogyha „Budapestért” díszpolgári címmel rendelkezik az illető. 

Áprilisban a Fővárosi Közgyűlés testülete posztumusz díjban részesítette, ezt követően folyt a 

keresés, hogy melyik közterületet nevezzük el Placid atyáról. Itt fölvetődött a Feneketlen tó, a 

Citadella környéke, leginkább a Feneketlen tó kötődik nyilván az egyházi életéhez. Az 

egyházzal is fölvettük a kapcsolatot. Asztrik atya, illetve több fórumon a Szent Imre 

templomnak a Képviselő-testülete is a Feneketlen tavi megoldást támogatta.  
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A harmadik előterjesztés a jelenleg építés alatt álló Sasad Liget lakópark, várhatóan 

szeptember-októberben szeretnének már ünnepélyes átadásokat a területen, ami nemcsak az új 

utcák elnevezését, de majd ezt követően a házszámozást is szükségessé teszi. Maga a 

kivitelező tett három-három javaslatot mind a három kialakuló közterületre, és ezeket 

tartalmazza az előterjesztés, kérem a Bizottságot, hogy ezek alapján tegye meg a javaslatát a 

Képviselő-testület felé. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. 

 

Sass Szilárd: Ha jól értem, akkor ezt a Biggeorge’s javasolta ezeket a neveket. Itt nem volt 

semmiféle lakossági …lehet, hogy ő csinált ott valamit belül, mert ez az én területem, én nem 

hallottam erről az egész tervről, de az nem baj. Ezt akkor az építtető mondta, hogy ők ezt a 

három nevet javasolják. 

 

Magyar Tamásné: Igazából azért hoztuk be, mert nagyon rövid az idő, nem fogjuk tudni 

„megfuttatni”, nem fogunk tudni házszámozni. A vezetés úgy döntött, hogy ebből a megadott 

nevekből ezt a három nevet támogatja. 

 

Sass Szilárd: Mivel ez az én körzetem, és eléggé tudom ott az utcákat, meg házszámokat, de 

ez a pálinkás Antal utca, amire hivatkozik, hogy az már régóta megvan. Abban eddig nem 

volt házszám? Mert Pálinkás Antal utca nekem nem esik be.  

 

Magyar Tamásné: Annak már megvan az utca neve … 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Magyar Tamásné: Míg fölépülnek házak, azért mondom, nem a Pálinkás utcával 

foglalkozunk. 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Magyar Tamásné: Ja, igen. Az egy régi utcanév. Most két másik utca és egy parknak az 

elnevezése van. A házszámozás az majd a másik, most kialakulókkal, illetve az épületek 

elkészülte után kell beszámoznunk az épületeket. A használatbavételi engedélyeket is nyilván 

figyelembe véve. 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Sass Szilárd: Ezeket ők visszaadják közterületként. 

 

Magyar Tamásné: Persze. Ezek közterületi elnevezések, nem magán utak. 

 

Jankó István: Van-e még kérdés? Nincs, a kérdések körét lezárom. Vitát lezárom. Tudunk-e 

egyben szavazni a hat határozatról? Igen, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a 

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

Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a „Közterületek elnevezése” című napirendi pontot 

az előterjesztés szerint. Határidő: 2017. június 22., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 



11 

80/KKB/2017./VI.20./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

fogadja el a „Közterületek elnevezése” című napirendi pontot az 

előterjesztés szerint. 

 

Határidő: 2017. június 22. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 
 

 

6./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Jankó István: Kérdések körét megnyitom.  

 

Bába Szilvia: Nem igazán a Bizottságra tartozó kérdés, de nem bírom ki, hogy ne tegyem föl. 

Az a számla, amit benyújtott Mogyorósi Attila, május huszonvalahányadika a számla dátuma. 

Március 25-e a számla dátuma, a teljesítés március 24-e, az aláírásánál március 24-vel van 

beadva. Az a kérdésem, hogy ezt így visszamenőleg dátumozták, vagy hogy van ez?  

 

Bába Szilvia: Én azt értem, de van a számlának egy kelte, és van egy teljesítés. Tehát a 

számla kelte az a nap, amikor kiállítják a számlát. Hogy tudta beadni március 24-én, hogyha 

május 25-én állították ki?  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Bába Szilvia: Utána, ha megnézed a számlát, oda van írva, hogy elszámolva, … az úrnak az 

aláírásával március 24. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Jankó István: Ezt majd a Pénzügyi Bizottságon kellene megbeszélni.  

 

Bába Szilvia: Azzal is kezdtem. 

 

Jankó István: Van könyv? Megcsinálta a könyvet? Akkor jó. 

 

Dr. Téglási László: Hogyha némi zavart okozott ez a dolog, nevezzük támogatási 

rendeletnek, a rendelet nem zárja ki, hogy magánszemélyeket is támogassunk. A NAV-tól is 

kértünk állásfoglalást, hogy hogyan működhet ez pénzügyileg. Nem szeretném itt a Pénzügyi 

Bizottság munkáját, vagy az ő tevékenységüket ebben elvitatni, ha esetleg úgy dönt a 

Bizottság, magánszemélyeknél az elszámolás technikája, hogy hogy legyen ÁFA. Lehet, hogy 

e miatt, – képviselő asszonynak mondom – gondot okoznak a dátumok, ez nem azért volt, 

hanem vágyányra állítottuk, és ha magánszemélyeket támogatunk most már, akkor egységes 

álláspont van, hogy technikailag ezt hogy kell kezelni. 
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Szabó András: Ez tényleg inkább a Pénzügyi Bizottságra tartozik. Az a probléma, hogy 

magát az elszámolást a Mogyorósi úr beadta 2017 áprilisában, ehhez képest a számla május 

26-án keletkezett. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Szabó András: Akkor lehet, hogy ezt érdemes lenne leírni, hogy ennek volt már egy 

előzménye. Ez pénzügyi probléma szerintem, nem ránk tartozik. 

 

Bába Szilvia: Szeretném kérdezni, hogy akkor most az Önkormányzat a nettó, vagy a bruttó 

összeget fizeti ki Mogyorósi úrnak? Mert a szerződésben azt látom, hogy a táblázatban 400 E 

forint van, de itt 470 E forintról van szó. 

 

Dr. Téglási László: Azért jeleztem az előbb, hogy ezt így tudjuk. Tehát magánszemélynél az 

adóköteles jövedelem, tehát ebben volt némi – nem zavar – értelmezési kérdések voltak, ezért 

van 470 E forint, mert adóvonzata van részünkről is, meg neki is lesz adóvonzata. 

 

Jankó István: Van-e még vitázó? Nincs, a vitát lezárom. 

Egy határozati javaslat van, ami így szól: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy 

határozott, szakmailag igazolja, hogy a határozat mellékletét képező táblázatban foglalt 

támogatottak a támogatási célnak megfelelően használták fel a támogatási összegeket. 

Határidő: 2017. június 21., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

81/KKB/2017./VI.20./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 2 tartózkodással úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a 

határozat mellékletét képező táblázatban foglalt támogatottak a támogatási 

célnak megfelelően használták fel a támogatási összegeket. 

 

Határidő: 2017. június 21.  

Felelős:    Jankó István elnök 

 

81/KKB/2017./VI.20./ számú határozat melléklete 

 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
Gazdagréti Szivárvány 

Óvodáért Alapítvány 
Szivárvány Nap rendezése 2017. június 9. 80 000 Ft 

Egyéb támogatás 
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2. Mogyorósi Attila 
Katonai pilótákról szóló 

könyv kiadása 
2017. április 30. 400 000 Ft 

     

 Budapest, 2017. június 21.   

   Jankó István  

   elnök  

 

Jankó István: Zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

Budapest, 2017. június 20. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2017. június 26. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2017. július 3. 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Bába Szilvia s. k. Jankó István s. k. 

bizottsági tag elnök 

 

 


