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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 16.                                   Ikt. sz.: I-902-2/2017. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2017. szeptember 19-én 16.00 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  

Vitéz Gyula  

 

Bizottság tagjai közüli távol van:       

Gajárszki Áron  

Szabó András  

 

 

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 dr. Molnár László 

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  

dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes  

Szabó László kabinetvezető-helyettes  

Cseke Mátyás tanácsadó  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója  

Győrffyné Molnár Ilona 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

helyett dr. Berkovics Gáborné Dr. osztályvezető 

helyett: Dezsőné Sramkó Ágnes 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója helyett Pápai Magdolna a Pénzügyi és 

Költségvetési Igazgatóság Osztályvezetője 

 

dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója dr. Téglási László 

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. referense  

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csop. mts.-a  

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:  

Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete Fogarasiné Ritter Györgyi 

Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője  
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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:  

Khoórné Rápolthy Beáta, Albertfalva Óvoda  

Halászné Bogdány Zsuzsanna, Dél-Kelenföldi Óvoda  

Tóth Ildikó, Észak-Kelenföldi Óvoda Tóth Ildikó 

Jánosné Szedlacsek Éva, Gazdagréti Óvoda Jánosné Szedlacsek Éva 

Kazinczi Eszter, Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kazinczi Eszter 

Karkus Mihályné, Lágymányosi Óvoda helyett: Juhász Tünde  

Pócsné Hermanics Mária, Sasadi Óvoda  

Balla Krisztina, Szentimrevárosi Óvoda  

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök  

 

Jankó István: Szeretettel köszöntöm a tisztelettel bizottságot, első teendőnk jegyzőkönyv-

hitelesítőt választani. Javaslatom Csernus László frakcióvezető úr személyében.    

Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai 

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Csernus László bizottsági tagot 

választja meg”. 

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

 

91/KKB/2017./IX.19./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Csernus László bizottsági tagot választja meg.  

 

Jankó István: Hat kiküldött nyilvános ülési és két zárt ülési napirendi pontra 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./ 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 

évi fordulójához, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 2./ Köznevelési 

megállapodás megkötése a Briliáns Oktatási Alapítvánnyal, előterjesztő: dr. Molnár 

László alpolgármester; 3./ A 2016/2017-es nevelési év óvodai beszámolóinak elfogadása, 

előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 4./ A Magyar Festészet Napja Alapítvány 

támogatása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 5./ Grosics Gyula szobor 

állítása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 6./ Támogatások elszámolásainak 

szakmai igazolása,  előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója; Zárt 

ülés: 7./ Díszpolgári cím adományozása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 8./ 

Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem, előterjesztő: dr. 

Berkovics Gáborné Dr., a Hatósági Igazgatóság osztályvezetője”. 

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

  

 

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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92/KKB/2017./ IX.19./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

Nyilvános ülés:  

 

1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

2./ Köznevelési megállapodás megkötése a Briliáns Oktatási Alapítvánnyal 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

3./ A 2016/2017-es nevelési év óvodai beszámolóinak elfogadása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

4./ A Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ Grosics Gyula szobor állítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

6./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Zárt ülés:  

 

7./ Díszpolgári cím adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

8./ Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem 

Előterjesztő: dr. Berkovics Gáborné Dr., a Hatósági Igazgatóság 

osztályvezetője 

 

……………………… 
 

 

1./ napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. Vitát megnyitom. Lezárom. 

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

Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához a határozat melléklete szerinti csatlakozási 

nyilatkozat aláírásával, valamint különítsen el az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 

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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7.250.000 forintot a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Határidő: 2017. szeptember 21., felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester”.  

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

 

93/KKB/2017./IX.19./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához a határozat melléklete szerinti csatlakozási nyilatkozat 

aláírásával, valamint különítsen el az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében 7.250.000 forintot a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

 

Határidő: 2017. szeptember 21. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

……………………… 
 

 

2./ napirendi pont: Köznevelési megállapodás megkötése a Briliáns Oktatási 

Alapítvánnyal 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. Vitát megnyitom. Lezárom. 

Szintén egy határozati javaslatról fogunk szavazni: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság 

úgy határozott, hogy a Briliáns Oktatási Alapítvánnyal 2018. január 1. napjától kezdődően 10 

évre köznevelési megállapodást köt a határozat melléklete szerint a Talento-Ház Alapítványi 

Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába járó XI. kerületi állandó lakcímmel 

rendelkező gyermekek óvodai ellátására. Felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. szeptember 21., felelős: Jankó István bizottsági elnök”. 

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

 

94/KKB/2017./IX.19./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a Briliáns 

Oktatási Alapítvánnyal 2018. január 1. napjától kezdődően 10 évre 

köznevelési megállapodást köt a határozat melléklete szerint a 

Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolába járó XI. kerületi állandó lakcímmel rendelkező 

gyermekek óvodai ellátására.  

Felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. szeptember 21. 

Felelős:   Jankó István bizottsági elnök  
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94/KKB/2017./IX.19./ számú határozat melléklete 

 

Köznevelési megállapodás 

 

 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 

Budapest, Bocskai út 39-41.) – képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester –, továbbiakban 

„Megbízó”, másrészről a Briliáns Oktatási Alapítvány (1119 Budapest, Rátz László utca 

4.), mint a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

fenntartója, – képviseli: Kádár Péter kuratóriumi elnök –, a továbbiakban „Megbízott”, 

együttesen „Szerződő Felek” között Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

óvodai feladatellátásában való közreműködésének finanszírozására az alábbiak szerint. 

 

 

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megbízott – érvényes működési engedély 

birtokában – fenntartóként működteti a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát (1119 Budapest, Rátz László u. 4.). Az 

intézmény a BP-05/109/00232-3/2017. számú módosított működési engedélyében 

foglaltak szerint óvodai nevelési feladatot lát el egy óvodai csoportban maximum 14 

fővel, és általános iskolai és művészeti iskolai tevékenységet folytat maximum 140 

fővel. 

 

2. Megbízó kijelenti, hogy a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolába járó XI. kerületi gyermekek óvodai neveléséről a jelen 

megállapodásban foglaltak alapján kíván gondoskodni. 

 

3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott óvodában ellátandó 

feladatot Megbízótól átvállalja, részt vesz a vonatkozó törvényben meghatározott 

önkormányzati feladatok megvalósításában, és az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjában megfogalmazott célkitűzéseket az óvoda pedagógiai programjában 

érvényre juttatja. 

 

4. Megbízott vállalja, hogy a köznevelési megállapodás alapján a XI. kerületi állandó 

lakóhellyel rendelkező gyermekek az óvodában térítésmentesen vehetik igénybe a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

kormányrendelet 33.§. (1) bekezdése alapján: 

 

 az óvodai foglalkozásokat és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési 

igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozásokat, 

 szükség esetén logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozásokat, 

 a gyermekek egészségfejlesztését, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyeletét, 

 az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használatát. 

 

5. Megbízó vállalja, hogy a Köznevelési megállapodás 3. pontjában meghatározott 

feladatok magas szintű ellátásához kerületi hozzájárulás adásával kíván hozzájárulni. 

 

6. Szerződő felek 2018. január 1-jétől a hozzájárulás mértékét az előző év október 1-jei 

óvodába beiratkozott XI. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek után 

80.000 Ft/év/fő összegben határozzák meg. 
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7. Megbízó vállalja, hogy az Önkormányzat adott évi költségvetésében az összeget 

biztosítja, az előző évi támogatás elszámolásának elfogadása után évente 

egyösszegben március 31-éig történő Megbízott számlaszámára történő átutalással.  

 

8. Megbízott vállalja, hogy az éves szinten kapott hozzájárulás összegének 

felhasználásáról – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő -

testülete 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete pénzeszközök átadásának, 

átvételének rendjéről alapján –a következő évben január 30-áig elszámolást nyújt be. 

 

9. Szerződő felek jelen köznevelési megállapodást 2018. január 1. napjától kezdődően 10 

évre, 2027. december 31-ig kötik, s annak teljesítését évente – az önkormányzati 

költségvetés tervezési időszakában – felülvizsgálják. 

 

10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen köznevelési megállapodás rendes 

felmondással nem mondható fel. 

 

11. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Nkt. És a Ptk. vonatkozó 

szabályai az irányadók. 

 

 

Budapest, 2017.  …….. 

 

 

 

…………………………………… 

Megbízott 

Briliáns Oktatási Alapítvány 

képviseletében 
Kádár Péter 

kuratóriumi elnök 

…………………………………… 

Megbízó 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata 

dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

        Pénzügyileg ellenjegyezte: 

 

 

………………………………… 

         Soltész Erika 

              igazgató 

 

         Ellenjegyezte: 

 

 

………………………………… 

        Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

               jegyző 

 

 

………………………
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3./ napirendi pont: A 2016/2017-es nevelési év óvodai beszámolóinak elfogadása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, nagy szeretettel köszöntöm az óvoda 

vezetőket, illetve helyetteseiket. Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogyha konkrét 

kérdés lesz akár az egyes óvodákkal kapcsolatban, akkor meg fogom kérni az illetékes 

óvodavezetőt, hogy mondja el az ezzel kapcsolatos álláspontját. Azt gondolom, hogy a 

beszámolók is tükrözik azt, hogy egy igen nehéz, igen munkás, ám de eredményes évet zártak 

az óvodák, az éves beszámolót mindenki megismerhette, a szülők, a nevelőtestület, a nem 

tudom én még ki mindenki véleményezte, és alapvetően mindenki egyetértett velük. Azt 

gondolom, hogy mivel ez egyben kicsit újfajta volt ez a beszámoló és ennek a műfaja is kicsit 

változik, ez is külön nehézséget okozott, úgyhogy én ezt is külön köszönöm az 

óvodavezetőknek, hogy eredményesen sikerült lezárni ezt a tanévet ezzel a beszámolóval, és 

ennek megfelelően kicsit bizakodóbb vagyok, hogy az idei évben hátha még nagyobb 

nyugalom lesz az óvodák nevelési területén. Úgyhogy ezúton is köszönöm szépen az 

óvodavezetők munkáját, illetve a nevelőtestületek munkáját. Köszönöm szépen.  

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Nem látok kérdést. Lezárom. Vitát megnyitom.  

 

Sass Szilárd: Csak azért szólok hozzá, mert gondoltam, hogy érdekelnek engem az óvodák. 

Belenéztem az anyagba és összeszámoltam 930 oldalt kellett volna elolvasnom ahhoz, hogy 

igazán véleményt tudjak alkotni úgy, hogy nem is vagyok szakember ebben az irányban, 

villamosmérnökként, aztán próbáltam, na mondom, akkor csak elolvasom a Sasadi Óvodát, 

egy óvoda sincs a területemen, az egyéni körzetemben, de az van közelebb hozzám. Az is 99 

oldal volt, egyébként ez a forma is, ahogy ezt meg kell írni önöknek, nem annyira 

olvasmányos. Szóval … 

 

(Derültség a teremben.) 

 

Jankó István: Pláne nem irományos … 

 

(Derültség a teremben.) 

 

Sass Szilárd: Őszinte elismerésem mindenki felé, hogy ezt megcsinálta, rettentő munka lehet 

ezt megcsinálni, úgyhogy szakmailag nem igen tudok hozzászólni, beleolvastam mindegyik 

végén abba a kis összegzőbe, amit az értékelő szakértő írt, de hát az elismerésem az önöké. 

Viszont abban kicsit gondom van, hogy hatáskörileg miért is van ez itt nálunk, és miért kell 

nekünk erről bármit is szavazni. De hátha ez így van, akkor nyilván szavazni fogunk. 

 

Jankó István: Mert egy beszámolót el kell fogadni és azt a bizottság fogadja el.  

 

Sass Szilárd: … az SZMSZ-ben, hogy nekünk ezt el kell fogadni, csak hát nem értünk hozzá. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Jankó István: Csatlakozom Szilárdhoz és valóban így van, borzasztó nehéz munka amellett, 

hogy nyári szünet, pedagógusok nyáron elmentek dolgozni, vagy nyaralni, aztán 

szeptemberben jönnek a kicsik, a háromévesek, úgyhogy én ott dolgozom, látom, hogy 
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micsoda munka folyik, én azért belülről látom és minden tiszteletem az óvó néniké, 

óvodapedagógusoké – nekem még óvó nénik – és a vezetőké. Gratulálok mindenkinek.  

A vitában más bejelentkezőt nem látok. Egy határozati javaslatról szavazunk, amelyben 

elfogadjuk ezeket a beszámolókat: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 

hogy az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák intézményi Munkatervekre épülő 

2016/2017-es nevelési évet értékelő beszámolóit elfogadja. Határidő: 2017. szeptember 19., 

felelős: Jankó István elnök”. 

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

 

95/KKB/2017./IX.19./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

önkormányzati fenntartásban lévő óvodák intézményi Munkatervekre 

épülő 2016/2017-es nevelési évet értékelő beszámolóit elfogadja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 19. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

4./ napirendi pont: A Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Dr. Téglási László: Évek óta támogatjuk a Magyar Festészet Napja Alapítvány 

programsorozatát, de elsősorban programokra vállalkozási szerződéssel. Tudni kell, hogy 

ettől az évtől támogatást igényeltek, nem csak programokra, hanem fejlesztésre is adnánk 

nekik pénzt. Az előterjesztés mellékletében szerepel, hogy Újbudán is nagyon sok 

rendezvényt szerveznek, máshol is, viszont Újbuda hírnevét öregbítenék más helyszíneken is. 

Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. 

 

Jankó István: A kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. Egy határozat van, 

kérem szavazzanak: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy nyújtson 5.000.000,- Ft támogatást – előfinanszírozással – a 

Magyar Festészet Napja Alapítvány részére a Magyar Festészet Napja szervezéséhez és az 

alapítvány működési és fejlesztési céljaira. Az 5.000.000,- Ft-ot átcsoportosítással biztosítsa a 

2017. évi költségvetés 3.22. Kulturális feladatok sorról a 8.1.7. Támogatások céltartaléka 

soron. Határidő: 2017. szeptember 21., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. 

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

 

96/KKB/2017./IX.19./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy nyújtson 5.000.000,- Ft támogatást – 

előfinanszírozással – a Magyar Festészet Napja Alapítvány részére a 
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Magyar Festészet Napja szervezéséhez és az alapítvány működési és 

fejlesztési céljaira. Az 5.000.000,- Ft-ot átcsoportosítással biztosítsa a 

2017. évi költségvetés 3.22. Kulturális feladatok sorról a 8.1.7. 

Támogatások céltartaléka soron. 

 

Határidő: 2017. szeptember 21. 

Felelős:   dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

 

……………………… 

 

 

5./ napirendi pont: Grosics Gyula szobor állítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Grosics Gyula tiszteletére szeretne a kerület egy méltó szobrot állítani, az 

ő emlékére és munkásságának emlékére. Nem hiszem, hogy Grosics Gyuláról túl sok mindent 

kellene mondanom nekem, magáért beszél az életműve meg a pályafutása. Kligl Sándor 

szobrászművész készítené a szobrot. Itt a leírás szerepel, meg hova terveznénk a helyszínt. A 

pontos helyszín az a Bikás parkban a metró kijárat melletti füves terület. És hogyha a tisztelt 

bizottság támogatja, nem tudom, kérdések, nagyon szívesen válaszolok, mellette van a 

MANK szakvéleménye a műről. Egy egészalakos szobor lenne bronzból, kérem a tisztelt 

bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést.  

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Bába Szilvia: Azt szeretném kérdezni, hogy ez már eldöntött tény, hogyha lesz szobor, akkor 

a Bikás parknál lesz, vagy még a helyszín változhat? 

 

Horváth Péter Kornélné: Annyit szeretnék kérdezni, hogy nem készült egy ilyen távlati kép, 

hogy hol lenne a szobor? Hogy nézne ki ott a Bikás domb előtt? Helyileg pontosan?  

 

Jankó István: Több kérdezőt nem látok. 

 

Dr. Téglási László: Több helyszínt is megtekintettünk, előzetesen bejártunk, találtunk volna 

más helyszínt is, csak itt fővárosi tulajdonú területről van szó. Picit bonyolultak lettek volna a 

viszonyok, de nem nagyon. Kerületi tulajdonú helyszínt néztünk, ahol méltó képen ki tudnánk 

állítani, úgy esett a választás a Bikás parkra. Nem teljesen a domb, hanem a kávézó, meg a 

metró kijáratnál lenne méltóbb helye. A végleges, pontos helyszín még nincs eldöntve. Tehát 

a pontos helyszín. Azt, ha a tisztelt bizottság és a tisztelt testület támogatja, akkor utána lenne 

pontos, és természetesen tájékoztatjuk a testület és a bizottságot a pontos helyszínről.  

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Több helyszín – mondom – fölmerült, elmondom Allee környékén esetleg, ott lett volna egy 

helyszín, de az műszakilag se felelt meg, akkor tehát olyan helyet, ahol jól belátható, 

reprezentatív, és végül is erre esett a választás. Bikás parkra. 
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Jankó István: Ha jól értem, Téglási igazgató úr azt mondta, hogy elképzelhető más helyen. 

Csakhogy a Képviselő-testület arról fog dönteni, hogy a Bikás parkban a 3467/1-es helyrajzi 

számú területen. Most akkor a Bikás parkban máshol? 

 

Dr. Téglási László: Nem, a Bikás parkban ezen a helyszínen itt a metró kijárat melletti füves 

területen, csak azon belül, ezen a helyrajzi számon belül.  

 

Jankó István: Akkor itt jön a képbe az, hogy jó lett volna egy látványterv.  

 

Dr. Téglási László: Értem. 

 

Jankó István: Esetleg még lehet pótolni a képviselő-testületi ülésig, vagy nem. Nem tudom. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Jankó István: Akkor már minek. 

 

(Derültség a teremben.) 

 

Jankó István: Jó, mindegy. Úgysem mi fogjuk ezt, jó ok.  

A vitát megnyitom. Lezárom. 

Egy határozati javaslat van: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá Kligl Sándor: Grosics Gyula című szobrának 

felállítását a XI. kerület, „Bikás parkban” (hrsz.: 3467/1), és a megvalósításához szükséges 

23.000.000,- Ft-ot biztosítsa a 2017. évi költségvetés 4. melléklet 20. Emléktáblák, szobrok, 

köztéri alkotások sorról. Határidő: 2017. szeptember 21., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. 

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

 

97/KKB/2017./IX.19./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá Kligl Sándor: Grosics Gyula 

című szobrának felállítását a XI. kerület, „Bikás parkban” (hrsz.: 

3467/1), és a megvalósításához szükséges 23.000.000,- Ft-ot 

biztosítsa a 2017. évi költségvetés 4. melléklet 20. Emléktáblák, 

szobrok, köztéri alkotások sorról. 

 

Határidő: 2017. szeptember 21. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

 

6./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 
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Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. Vitát megnyitom. Lezárom. 

Egy határozati javaslat van: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 

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

támogatási célnak megfelelően használták fel atámogatási összegeket. Határidő: 2017. 

szeptember 20., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

98/KKB/2017./IX.19./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással úgy határozott, szakmailag 

igazolja, hogy a határozat mellékletét képező táblázatban foglalt 

támogatottak a támogatási célnak megfelelően használták fel a

támogatási összegeket. 

 

Határidő: 2017. szeptember 20. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 
98/KKB/2017./IX.19./ számú határozat melléklete 

 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
Albertfalvi 

Keresztény Társas 

Kör 

Honismereti tábor 

kárpátaljai magyar 

gyermekek számára 

2017. augusztus 

30. 
200 000 Ft 

2. 
Budai Fotó és 

Filmklub 

Csak a természet c. 

fotókiállítás 

megrendezése 

2017. augusztus 

30. 

56 727 Ft 

utófinanszírozás 

3. 
Iskolánkért 

Gyermekeinkért 

Alapítvány 

Ötnapos programsorozat 

szervezése az iskola 

fennállásának 75. 

évfordulója alkalmából 

2017. augusztus 

30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

4. 
Krisztus Légiója 

Kongregáció 

Keresztút az életért c. 

program megvalósítása 

2017. augusztus 

30. 

80 000 Ft 

utófinanszírozás 

5. 
Missio Christi 

Alapítvány 

Regnum Christi Hétvége 

rendezése 

2017. augusztus 

30. 

50 000 Ft 

utófinanszírozás 

6. 
Szülők és Nevelők a 

Sopron úti Iskoláért 

Alapítvány 

Tanulmányi kirándulás 

az Ópusztaszeri Nemzeti 

Történelmi Emlékparkba 

2017. augusztus 

30. 
100 000 Ft 

Civil támogatás 

7. 
Anima Una 

Alapítvány 
Működési költség 2018. január 30. 100 000 Ft 
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Tábori támogatás 

8. 
A Petőfi Jövőjéért 

Alapítvány 
Diákszínpadi tábor 

2017. augusztus 

30. 
200 000 Ft 

9. 
Anima Una 

Alapítvány 
Családi lelki tábor 

2017. augusztus 

30. 
100 000 Ft 

10. 
Budai Baptista 

Gyülekezet 
Bentlakásos tábor 

2017. augusztus 

30. 
100 000 Ft 

11. 
Budai Ciszterci Szt. 

Imre Gimnázium 
Nyári táborok 

2017. szeptember 

13. 
970 000 Ft 

12. 
Budai Szt. Imre 

Plébánia 
Álló sátortábor 

2017. augusztus 

30. 
100 000 Ft 

13. 
Budapest-Gazdagréti 

Szt. Angyalok 

Plébánia 

Nyári táborok 
2017. augusztus 

29. 
600 000 Ft 

14. 
Budapest-Kelenföldi 

Evang. Egyházközség 
Hittantábor 

2017. augusztus 

30. 
150 000 Ft 

15. 
Budapest-Kelenföldi 

Ref. Egyházközség 
Egyházi tábor 

2017. augusztus 

30. 
300 000 Ft 

16. Épkézláb Alapítvány 

Napközis fejlesztő tábor 

mozgássérült gyermekek 

számára 

2017. augusztus 

30. 
300 000 Ft 

17. 
Iskolánkért 

Gyermekeinkért 

Alapítvány 

Nyári táborok 
2017. augusztus 

30. 
300 000 Ft 

18. 
Korai Fejlesztő 

Központot Támogató 

Alapítvány 

Napközis tábor súlyosan-

halmozottan sérült 

gyermekek számára 

2017. augusztus 

30. 
170 000 Ft 

19. 
Köbölkút Iskolaszék 

Alapítvány 
Honismereti tábor 

2017. augusztus 

30. 
240 000 Ft 

20. 
Praevolans 

Alapítvány 
Nyári táborok 

2017. augusztus 

30. 
300 000 Ft 

21. 
Teleki Blanka 

Általános Iskoláért 

Alapítvány 

Nyári táborok 
2017. augusztus 

30. 
510 000 Ft 
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Egyéb támogatás 

22. 
Szeretem Újbudát 

Lokálpatrióta 

Egyesület 

Az Újbudai Balaton-

átúszó csapat 2017. évi 

indulásának támogatás 

2017. szeptember 

30. 
190 000 Ft 

     

 Budapest, 2017. szeptember 20.   

   Jankó István  

   elnök  

 

 

Jankó István: Zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

Budapest, 2017. szeptember 19. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2017. szeptember 25. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2017. október 2. 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Csernus László s. k. Jankó István s. k. 

bizottsági tag elnök 

 

 

 

 

 


