
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG

Sorszám: 7.                               Ikt.sz.:I-725-2/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. április 28-án 16.00 órától tartott
nyilvános rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai
út 39-41.) I. emelet 114. sz. termében. 

Bizottság tagjai közül jelen vannak: 
Jankó István elnök,
Hintsch György alelnök,
Bába Szilvia
Csernus László,
Görög András,
Horváth Péter Kornélné,
Kiss Anna,
Sass Szilárd,
Szabó András,
Vitéz Gyula

Bizottság tagjai közüli távol van:         
Farkas Krisztina alelnök,

Kulturális Bizottság tagjai érkezett távozott
vissza-
érkezett

távozott aláírás

1.  Jankó István elnök
2.  Farkas Krisztina alelnök
3.  Hintsch György alelnök
4.  Bába Szilvia
5.  Csernus László
6.  Görög András 
7.  Horváth Péter Kornélné
8.  Kiss Anna
9. Kreitler-Sas Máté
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
dr. Horti István jegyző
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna aljegyző

Képviselők:
Barabás Richárd 
dr. Bács Márton 
Budai Miklós 
Gajárszki Áron 
Gyorgyevics Miklós 
Haidar Norbert 
Junghausz Rajmund 
Kerékgyártó Gábor 
Ludányi Attila 
Molnár Gyula 
Nagyné Antal Anikó 
Szabó György 
Turbók Jánosné 
Vécsei Éva 
Wendlerné dr. Pirigyi Katalin 

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
Vladimorova Milena 
Kárpáti István 
Dr. Korani Lefki 
Németh Istvánné 
Pauer Béla 
Imreh Ferenc József 
Tóth András 
Elekes Gabriella 
Hladinec Péter 
Becseics Péter 
Klauszné Fuzik Ildikó 
Kondor Péter 
Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna 

Polgármesteri kabinet:
Técsi Judit kabinetvezető
dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes
Szabó László tanácsadó



Cseke Mátyás tanácsadó
Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak:

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati 
Igazgatóság igazgatója 

Győrffyné Molnár Ilona

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési 
Igazgatóság igazgatója
Pápai Magdolna, a Pénzügyi és Költségvetési 
Igazgatóság osztályvezetője
dr. Téglási László, a Jegyző Igazgatóság igazgatója 
Nemessné Dr. Bérczi Szilvia, a Jegyzői Igazgatóság 
igazgató-helyettese 
Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. referense
H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin

Külsős állandó meghívottak: 
Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok 
Szakszervezete
Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője
Muhari László Tamás, mb. KLIK vezetője
Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző
Ponczók István, a KKDSZ képviselője 
Preisinger Éva, a KULTI igazgatója 
Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke Tóth Ildikó

Napirendekhez meghívottak: 
Patakfalvi Kornélia, Humánszolgálati Igazgatóság Patakfalvi Kornélia
Gallerné Szondi Szilvia, 
Humánszolgálati Igazgatóság

Gallerné Szondi Szilvia

Kiküldött napirendi pont:

Nyilvános ülés 

1./ Az óvodavezetői pályázatok eljárási rendje
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Az ülést vezeti: Jankó István elnök

Jankó  István  : Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  Bizottság
határozatképes.  Még  mielőtt  a  napirendről  tárgyalnának,  javasolja  jegyzőkönyv-
hitelesítőnek megválasztani Kiss Anna bizottsági tagot. Szavazásra teszi fel a mai ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kiss Anna bizottsági tagot. 



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

85/KKB/2015./IV.28./számú határozat

A  Kulturális  és  Köznevelési  Bizottság  8  igen
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  úgy
határozott,  hogy  a  mai  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőjének  Jankó  István  elnököt  és  Kiss  Anna
bizottsági tagot választja meg.

Jankó István  : Egy napirendi  pontra  tesz  javaslatot,  a  kiküldött  anyag szerint  „Az
óvodavezetői pályázatok eljárási rendje” címmel. 
A napirendi vitában hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az ülés napirendjét az
alábbiak szerint: „Szavazásra teszi 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./ Az óvodavezetői pályázatok eljárási rendje

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester”

A  Bizottság  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  elfogadta  a
javaslatot.

86/KKB/2015./IV.21./számú határozat

A  Kulturális  és  Köznevelési  Bizottság  7  igen
szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1
tartózkodással a mai ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadta el:

Nyilvános ülés:

1./ Az óvodavezetői pályázatok eljárási rendje
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök

1./ napirendi pont: Az óvodavezetői pályázatok eljárási rendje
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester



Dr.  Molnár  László: A  vitában  elmondja,  hogy  a  Nemzeti  Közigazgatási  Intézet
„közigállás”  honlapján  megjelentek  a  pályázatok.  Az  előterjesztésben  leírta  a
vonatkozó  jogszabályokat,  hogy  mik  azok  a  jogszabályok,  amiket  maradéktalanul
figyelembe kell vennie az Önkormányzatnak, és a kiküldött anyaghoz képest tenne két
kiegészítést. Az óvodavezetői pályázatok eljárási rendjénél a 3. kiegészítésnél 2015.
április 30-ig szól az, hogy a nevelőtestület egy elnökből és két tagból álló bizottságot
válasszon. Ezt javasolja május 5-re módosítani, illetve a Humánszolgálati Igazgatóság
munkatársa felkészíti a 3 tagú bizottságokat feladatainak ellátására – értelemszerűen ez
is május 5-én 15.30-ra módosulna. Valamint elnézést kér a Bizottságtól, de az utolsó
francia  bekezdésnél  a  Képviselő-testület  véleményének  ismeretében  dönt  a
pályázatról;  előtte  értelemszerűen  szükséges,  hogy  a  Kulturális  és  Köznevelési
Bizottság is kialakítsa a véleményét a pályázókról.

Görög András: Pár gondolattal csak kiegészítené.  Valóban nem szokványos az az
óvodavezetői  választás,  ami  most  történik,  hiszen  ilyen  formában  még  nem
választottak óvodavezetőt, hogy egyelőre még alapító okirat nélküli óvodákban kell
óvodavezetőt választani. Az előterjesztésben egy mondat ütötte meg a fülét, hogy „a
jelenlegi  helyzetben  nagyon  fontos,  hogy  minden  a  vonatkozó  jogszabályoknak
megfelelően történjen”. Melyik az a helyzet, amikor egyébként nem ez? Tehát kvázi
ezt  le  se  kellett  volna  írni,  úgy  érzi,  hogy  ez  alapértelmezés  egy  önkormányzat
munkájában. Érti, hogy miért kell ez, de ezt alapértelmezésnek kéne venni.
Egy kis ellentmondást lát, és akkor itt akár kérdés is lehet: mind a 23 óvoda választ
egy elnökből és két tagból álló bizottságot, ezt elmondta az Alpolgármester az elején,
viszont egyszerre vannak a meghallgatások. Már úgy egyszerre, hogy új óvodánként
vannak a megválasztások. A szülői munkaközösségek – elég, ha bólint az előterjesztő
–  meghallgatása  is  egyszerre  történik,  vagy  ez  akkor  marad óvodánként?  Köszöni
szépen, akkor ezt elfogadja.
2015.  május  29-én  átadásra  kerülnek  a  pályázatok  két  példányban  a  bizottságok
részére. Ő ezt javasolja kiegészíteni, hogy kerüljön föl a TTR-be, illetve a honlapra –
gondolja,  ennek  semmi  akadálya  nincs,  és  akkor  ők  is  meg  tudják  ismerni  a
pályázatokat, és nem a bizottsági ülés előtt néhány nappal. Tehát amikor a pályázatok
beérkeznek, akkor ezt kéri, hogy kerüljön fel minimum a TTR-be, de ugye, nyilvános
adat, akár a honlapra is fölkerülhet, ahogy az iskolavezető pályázatok is fölkerültek.
Ez akkor módosító indítvány.
Egyeztetik a véleménynyilvánítások időpontját. Azt kéri, hogy szintén kapjanak erről
tájékoztatást, különösen az egyéni képviselők, hogy ezek mikor vannak. Akár a TTR-
ben,  akár  egy  e-mailben,  táblázatban  kéri,  hogy  küldjék  el,  hogy  mikor  melyik
intézményben,  székhelyen,  illetve  telephelyen  mikor,  milyen  egyeztetések  lesznek,
hogy az egyéni képviselők akár erre el tudjanak menni.  Akkor ez is egy módosító
indítványa. 
A  nevelőtestületnek  véleményezési  joga  van,  és  itt  is  van  egyszer  nevelőtestületi
vélemény és egyszer alkalmazotti vélemény. Ez régen, amikor még tanított – már jó



régen volt –, akkor azt hiszi, ez titkos szavazással volt. Ez előírás, úgyhogy akkor nem
is kell erről külön határozni, ezt akkor mindenképpen bele kell venni. 
Ez lenne igazából a szöveg szerinti javaslata, hogy kerüljön föl a TTR-be, illetve a
honlapra – de minimum a TTR-be –, hogy a Bizottság tagjai megismerjék, illetve az,
hogy a Bizottság tagjai, az egyéni képviselők tudjanak arról, hogy mikor lesznek az
egyeztetések.
A másik, a határozati javaslathoz van szövegszerű javaslata. Nagyon érdekes neveket
kaptak az óvodák, és máris az egyiket kifelejtenék belőle, mert csak hét óvoda van
fölsorolva – szegény Észak-Kelenföldi  Óvoda mostoha helyzetbe került,  már kicsit
hendikeppel indul. De adják meg az esélyt neki azzal, hogy őt is beveszik a határozati
javaslatba. 

Dr. Molnár László: A szavazás titkos, az mindig is titkos volt, maradt ugyanígy az
eljárási rend. Azt javasolja, hogy május 29-én a TTR-be kerüljön csak föl az anyag,
mert ilyenkor ez a beadási határidő, itt még azért utána lehet, hogy valaki meggondolja
magát,  visszavonja,  törvényességi  probléma merülhet  föl  valakinek a  pályázatával.
Tehát  ő  azt  még  inkább  a  pályázók  védelme  érdekében  nem  tenné  nagy
nyilvánosságra. Neki nincs semmi félnivalója, tehát miatta kirakhatják, inkább az a
javaslata, hogy május 29-én csak a TTR-be, és ha már megismerték a véleményező
közösségek is, akkor kerüljön csak ki nagy nyilvánosságra. Mert akkor derül ki az,
hogy valaki visszalép-e vagy nem lép vissza, hiszen láttak már olyat, hogy valaki a
véleményezésnél  döntött  úgy,  hogy mégiscsak visszavonja  a pályázatát.  Nem kéne
vele  megtenni  szerinte,  hogy nagy nyilvánosságra  kirakják a pályázatát.  De miatta
egyébként ki lehet rakni. Az pedig nyugodtan mehet a jegyzőkönyvbe, de határozat
nem  kell  róla,  hogy  a  véleménynyilvánításra  mikor  lesznek  időpontok  az  egyes
óvodákban, arról a táblázatot meg fogják kapni a képviselők, és minden képviselőnek
el  fogják  küldeni,  hogy  mikor,  melyik  óvodában  hány  órakor  lesznek  ezek  a
meghallgatások. 
Az Észak-Kelenföldi Óvodát meg annyit piszkálták most már, hogy szegény tényleg
hendikeppel van. A jelenlegi helyzetre vonatkozóan azt gondolja, hogy teljesen igaza
van Görög András képviselőnek, oda kell figyelni, meg mindig is oda figyeltek arra,
hogy a törvényeket maradéktalanul betartsa az Önkormányzat, de a testületi vitából is
kiindulva, azt gondolja, hogy néhányan elkezdtek olyan jogértelmezéseket folytatni,
aminek szerencsésebb, ha elejét veszik, és felsorolják az ide vonatkozó szabályokat,
hogy miknek kell megfelelnie az Önkormányzatnak. Ezért is nem szokták egyébként
ilyen  előterjesztésben  ilyen  részletességgel  a  vonatkozó  jogszabályokat  és  azok
paragrafusszámait megjelölni, de tekintettel arra, hogy többen érzékenyen reagáltak a
jogszabály-értelmezésekre, ezért is gondolták azt, hogy kicsit kihangsúlyozzák ezeket
a jogszabályi hivatkozásokat.

Jankó István: Csak a pontosság kedvéért:  a nevelőtestület a pályázatra szavaz, az
alkalmazotti  közösség pedig a pályázó személyére,  és  az alkalmazotti  közösségnek



nem kötelező titkosan szavazni. Eldöntik, hogy titkosan akarnak vagy nyíltan. Csak
pontosításként mondja.

Görög András: Egy mondat  csak,  hogy felkerüljön a  honlapra  – köszöni,  hogy a
TTR-be felkerül, az nekik már legalább nagy segítség. Azért mondta, hogy kerüljön
föl a honlapra, tehát itt kicsit vitatkozna: nem köti az ebet a karóhoz, de pont azért
kéne  a  honlapra  föltenni  –  még  mielőtt  egyébként  kimegy  az  óvodába  az  új
óvodavezető-jelölt  –,  hogy  pont  megismerjék  a  szülők  egyébként.  Mert  oké,  két
példány  ott  fog  keringeni,  azt  nem fogja  tudni  elolvasni  senki,  de  nem ismerik  a
pályázatot pont a szülők. Az óvodatestület lehet, hogy megismeri, a nevelőtestület meg
az alkalmazotti közösség, de pont a szülők nem fogják megismerni azt a két példányt
reggel meg este az átadás-átvételnél.  Ezért  mondta, hogy kerüljön ki.  Azt elismeri,
hogy a törvényességi vizsgálat nem tudja, mennyi idő alatt zajlik le, de gondolja, az
azért pár nap alatt lefolytatható. Ha valami nem felel meg a törvényességnek, tehát
helyből formai hiba van egy pályázatban, és eleve kizárják, akkor ne kerüljön föl. De
ami a törvényességi vizsgálaton átment, és még mielőtt egyébként kimegy a jelölt az
óvodákba, akkor a szülők egyébként hadd ismerhessék meg ezt a pályázatot – ezért
javasolta ezt a megoldást.

Jankó  István: Még  csak  annyit,  hogy  az  óvodai  honlapokra  kikerülhetnek  a
pályázatok,  tehát  az  iskolai  pályázatok  sem  az  Önkormányzat  honlapján  voltak
olvashatók, hanem az iskolákén. Tehát akár mind a 23 óvodáé is kikerülhet, mert ha az
óvoda úgy dönt, akkor kirakhatja. Ki kell rakni?

(Mikrofon nélküli hozzászólás.)

Kötelező. Hát, akkor meg pláne.

(Mikrofon nélküli beszélgetés.)

Ő mondjuk az óvodákba jár sokszor, és ki van téve az SZMSZ – ő még nem látott
szülőt, hogy olvasgatta volna. De ez az ő bajuk.
További hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot az elhangzott módosítással együtt: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság
úgy  határozott,  hogy  elfogadja  a  8  óvodavezetői  pályázat  (Lágymányosi  Óvoda,
Szentimrevárosi Óvoda, Dél-Kelenföldi Óvoda, Észak-Kelenföldi Óvoda, Albertfalvai
Óvoda, Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda   - Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda,
Sasadi  Óvoda,  Gazdagréti  Óvoda  –  Kindergarten  in  Gazdagrét)  megbízás  előtti
eljárásrendjét. Határidő: 2015. július 31., felelős: Jankó István elnök.”
A  Kulturális  és  Köznevelési  Bizottság  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  4
tartózkodással elfogadta a javaslatot.



87/KKB/2015./IV.28./számú határozat

A  Kulturális  és  Köznevelési  Bizottság  7  igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással úgy
határozott, hogy elfogadja a 8 óvodavezetői pályázat
(Lágymányosi  Óvoda,  Szentimrevárosi  Óvoda,  Dél-
Kelenföldi  Óvoda,  Észak-Kelenföldi  Óvoda,
Albertfalvai  Óvoda,  Kelenvölgy-Őrmezei  Óvoda   -
Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda, Sasadi
Óvoda,  Gazdagréti  Óvoda  –  Kindergarten  in
Gazdagrét) megbízás előtti eljárásrendjét.

Határidő: 2015. július 31.
Felelős:    Jankó István elnök

Jankó István: Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2015. április 28.

A jegyzőkönyv elkészült 2015. május 6.

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2015. május ...

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kiss Anna Jankó István 
bizottsági tag elnök

 


