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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 
KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 16.                                   Ikt.sz.: I-1284-2/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. október 13-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  
Kreitler-Sas Máté  
Sass Szilárd  
Szabó András  
Vitéz Gyula  

Bizottság tagjai közüli távol vannak:         
-  

 

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   
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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, 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 tanácsadó  
Cseke Mátyás tanácsadó Cseke Mátyás 

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 
igazgatója  

Győrffyné Molnár Ilona 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 
igazgatója 

 

dr. Téglási László, a Jegyző Igazgatóság igazgatója  dr. Téglási László 
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 Homolay Károly 
Laucsek István, a KLIK vezetője Laucsek István 
Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző  
Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke  
Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében  
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Napirendekhez meghívottak:  
Milassin Levente, a KözPont Újbuda Kft. ügyvezető 
igazgatója 

 

Bánáti István, a Bethlen Gábor Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatója 

Bánáti István 

Andóné Nagy Katalin pályázó Andóné Nagy Katalin 
 
Az ülést vezeti: Jankó István elnök 
 
Jankó István: Szeretettel és tisztelettel köszönti a Bizottságot és a megjelent vendégeket. 
Első dolguk, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt válasszanak, javasolja Csernus Lászlót 
megválasztani. Szavazásra teszi fel a következő 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. 
 
156/KKB/2015./X.13./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: Négy napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot. 
Hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel a napirendet a következők szerint: 
„A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
Nyilvános ülés: 1./ Közszolgáltatási szerződés megkötése a KözPont Újbudai Kulturális, 
Pedagógiai és Média Kft.-vel a pedagógiai feladatok ellátására, előterjesztő: dr. Hoffmann 
Tamás polgármester, meghívott vendég: Milassin Levente, a KözPont Újbuda Kft. ügyvezető 
igazgatója, 2./ A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium – Kincskereső Tagiskola 
tagiskola-vezetői pályázatának véleményezése, előterjesztő: dr. Molnár László 
alpolgármester, meghívott vendégek: Bánáti István igazgató, Andóné Nagy Katalin pályázó 
tagiskola-vezető, Laucsek István tankerületi igazgató, 3./ CAFE Reklám Kft. névhasználati 
engedély kiadása iránti kérelem – „Újbuda OTP”, előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök, 
4./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László, a 
Jegyzői Igazgatóság igazgatója. 
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 
157/KKB/2015./X.13./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a mai ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Nyilvános ülés  

1./ Közszolgáltatási szerződés megkötése a KözPont Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft.-vel a pedagógiai feladatok ellátására 

 Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Meghívott vendég: Milassin Levente, a KözPont Újbuda Kft. ügyvezető igazgatója 
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2./ A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium – Kincskereső Tagiskola 
tagiskola-vezetői pályázatának véleményezése 

 Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
Meghívott vendégek: Bánáti István igazgató, Andóné Nagy Katalin pályázó 
tagiskola-vezető, Laucsek István tankerületi igazgató 
 

3./ CAFE Reklám Kft. névhasználati engedély kiadása iránti kérelem – „Újbuda OTP” 
 Előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök 

 
4./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása 
 Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 
 
Jankó István: Mielőtt még elkezdenék a napirendi pontok tárgyalását, tisztelettel köszönti a 
XI. kerület régi-új tankerületi igazgatóját Laucsek Istvánt, isten hozta vissza, jó munkát és sok 
erőt, egészséget kíván a munkájához.  
 
1./ napirendi pont: Közszolgáltatási szerződés megkötése a KözPont Újbudai 

Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.-vel a pedagógiai feladatok 
ellátására 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Meghívott vendég: Milassin Levente, a KözPont Újbuda Kft. 
ügyvezető igazgatója 

 
Győrffyné Molnár Ilona: A Képviselő-testület 2015 júniusában úgy döntött, hogy létrehozza 
a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Korlátolt Felelősségű Társaságot, 
melynek feladatkörébe kerülnének azok a feladatok, amelyek az Újbudai Pedagógiai Intézet 
megszűnésével kerületi szinten ellátatlanok lennének. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el 
tudja látni a Kft., közszolgáltatási szerződést kell velük kötni, konkrétan a feladatok 
megjelölésével. Az előterjesztés tartalmazza a közszolgáltatási szerződést, tartalmazza azokat 
a feladatokat, amely feladatokon belül kell a Kft. pedagógiai feladatait ellátni. Ezek a 
feladatok nem ütköznek a törvényi kötelezettséggel, tehát nem Oktatási Hivatal, vagy POK 
hatáskörű feladatokról van szó, hanem kerületi feladatokról. Minden évben a költségvetés 
készítésénél kerülnének a konkrét feladatok meghatározásra ezeken belül, amelyre 
természetesen külön támogatási szerződés is készül, akár a feladat végrehajtására 
vonatkozóan, akár az elszámolással kapcsolatban. Kéri a Bizottságot, hogy támogassa az 
előterjesztést. 
 
Görög András: A vitában elmondja, hogy vegyes érzelmekkel van az előterjesztéssel 
kapcsolatban, mint valamikori PSZK-s dolgozó – UPI-s nem volt, csak PSZK-s – egyrészt 
örül annak, hogy tovább él az a munka, ami ott elkezdődött, de egy dolog miatt szomorú, 
hogy ez nem márciusban történt, amikor az egész Újbudai Pedagógiai Intézet megszűnt, mert 
ezt jogfolytonosan lehetett volna akkor folytatni. Akkor mondták egyébként, hogy jó lenne 
már akkor – és nem beleintegrálni egy média Kft.-be – teljesen külön, akár egy Kft.- 
létrehozni, vagy bármilyen más önkormányzati intézményt létrehozni erre, ugyanúgy el 
lehetett volna a feladatot végezni és akkor nem olvad bele a médiába. Egy kicsit úgy érzi, 
hogy erre a média cégre próbálnak „ráakasztgatni” különböző feladatokat, hogy elfedje azokat 
a valós profilokat, amit egyébként mögötte csinál, amiben nem kevés politika van. Nem örül, 
hogy ebbe a cégbe kerül be a volt UPI. 
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Jankó István: További hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot a következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tárgyalja meg és fogadja el a „Közszolgáltatási 
szerződés megkötése a KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft.-vel a pedagógiai feladatok 
ellátására” című előterjesztést. Határidő: 2015. október 15., felelős: Jankó István elnök.  
A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 
158/KKB/2015./X.13./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodással úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy tárgyalja meg és fogadja el a „Közszolgáltatási szerződés megkötése a 
KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.-vel a pedagógiai 
feladatok ellátására” című előterjesztést.  
 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős:    Jankó István elnök 

 
……… 

 
 
2./ napirendi pont: A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium – Kincskereső 

Tagiskola tagiskola-vezetői pályázatának véleményezése  
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
Meghívott vendégek: Bánáti István igazgató, Andóné Nagy Katalin 
pályázó tagiskola-vezető, Laucsek István tankerületi igazgató 

 
Jankó István: Tisztelettel köszönti az egyetlen pályázót. A Bizottságnak itt csak 
véleményezési joga van, a Képviselő-testület a Bizottságra ruházta át ezt a feladatot. Minden 
bizottsági tag elolvashatta az előterjesztést, ez egy tagiskola-vezetői pályázat, az új szabályok 
szerint erre is pályázni kell a jelölteknek. Egyetlen pályázat érkezett, és mielőtt átadná a szót, 
megkérdezné Laucsek István tankerületi igazgatót, hogy volt-e szavazás és kéri, hogy ezt 
ismertesse.  
 
Laucsek István: A véleményezés során minden véleményező testület száz százalékban 
támogatta a tagintézmény-vezető pályázatát. Azt kéri, a Bizottságtól, hogy mivel maximálisan 
alkalmasnak tartja Andóné Nagy Katalint ennek a tagintézménynek a vezetésére és a KLIK 
Intézményfenntartó Központ XI. Tankerülete felterjesztésében ő mindenképpen támogatja az 
ő megbízását, hogy a Bizottság is támogassa, tehát ne egyszerűen csak „ne emeljen kifogást” 
a pályázattal kapcsolatban, hanem úgy érzi, hogy teljesen méltó módon képes a továbbiakban 
is vezetni a tagintézményt. Eddigi munkássága ezt mindenképpen bizonyítja, úgyhogy a 
Tankerület támogatja, a nevelőtestület száz százalékban támogatja, az alkalmazotti közösség 
szintén, ami azért nem egy mindennapos dolog. A Tankerület is így fogja felterjeszteni, 
természetesen a Bizottság véleményével együtt. 
 
Andóné Nagy Katalin: A mai napra készülve, annyit szeretne hozzátenni, hogy tősgyökeres 
XI. kerületi lakos és XI. kerületi pedagógus is, itt élte az életét és a pályáját is itt szeretné 
majd befejezni. Szeretné kérni a Bizottság támogatását.  
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Görög András: a vitában elmondja, hogy a frakció nevében mindenképpen szeretné 
támogatni a további munkáját. Látja az önéletrajzban, hogy gyakorlatilag ez a második 
munkahelye, de az első csak egy, vagy két évig tartott, tehát gyakorlatilag az egész 
pályafutását a kerületben töltötte. Szeretnék, ha itt folytatná.  
 
Jankó István: Elolvasta a pályázatot, már régóta figyelemmel kíséri a Kincskereső Tagiskola 
működését, munkásságát, még annak idején a Winlker Márta idejében ismerte meg az iskola 
tevékenységét. Lehet, hogy nem kötelező, de hiányolja azt a kapcsolódást, ami a Bethlen 
Iskolához kapcsolja ezt az iskolát. Milyen kapcsolatok vannak, mert erről nem nagyon 
olvasott a pályázatban. Nyilván vannak, ez egyértelmű, csak a pályázatban nem jelenik meg. 
A másik, a pályázatban olvashatták azt, hogy olyan gyerekek is járnak az iskolába, akik 
kiemelt figyelmet, illetve sajátos nevelést igényelnek, hogy az ő kiválasztásuk hogyan 
történik? Úgy tudja, hogy túljelentkezés van, sokkal többen jelentkeznek, mint amennyi 
gyereket fel tudnak venni, ez mi alapján történik?  
 
Andóné Nagy Katalin: Az első kérdésre azt gondolja, hogy nagyon tiszta szívből tud 
válaszolni, mert az iskola fejlődése egy négy évfolyamos alsó tagozattal indult, és akkor még 
a mostani német nemzetiségű Teleki Blanka Iskolához tartoztak, aztán amikor kialakult az, 
hogy a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnáziumnak is egy egyedi 
kerettantervvel, egyedi működésmóddal, évfolyamfelelősökkel hat évfolyamos gimnáziummá 
kívánnak alakulni, akkor azt gondolták, hogy ez a két iskola nagyon szépen simul, hiszen 
szülői kérésre ők hat évfolyamossá bővültek és azt gondolja, hogy a szakmai munkában is 
megjelenik az, hogy a pedagógiai szemléletükben is nagyon közel állnak. Azt gondolja, hogy 
ez a mindennapokban is megjelenik, nagyon sokat gondolkodnak együtt a fejlesztésekről is, 
egymásnak segítői is, hiszen az a fajta pedagógiai szemlélet, ami az egyikben az ének-zenei 
kiemelkedés, a másikban pedig a Winlker Márta hagyománya, azt gondolja, hogy ez így 
összekapcsolódik, és gazdagodnak egymástól. A második kérdés, hogy hogyan válogatják ki a 
gyerekeket. Nagyon-nagyon köszöni azt a bizalmat, amit folyamatosan kapott az utóbbi 
időben a KLIK-től, de az Önkormányzattól is, mivel tényleg nagyon nagy a túljelentkezés, 
ezért egy nagyon sajátos eljárás-szempontot alakítottak ki. A szülőkkel nagyon sokat 
beszélgetnek, együtt értelmezik, hogy mit jelent a gyereknek, hogy hat évfolyamos iskolába 
kerül, tudnak-e azonosulni azzal a pedagógiával, amit a szöveges értékelésben 
megjelenítenek. Tehát, hogy másról is gondolkodnak, mint ami az alaptantervben és a 
megszokott iskolákban megjelennek. A szülők bemutatják a gyerekeiket és a tantestület 
szakemberek segítségével megpróbál egy jól működő csoportot létrehozni. Ez abból áll, hogy 
nemcsak a gyerekek életútját ismerik meg, hanem személyesen is találkoznak velük és 
tulajdonképpen azt nézik meg, hogy a gyerekek egymást jól segítve, hogyan fognak ebben a 
hat évben optimálisan jól fejlődni. Nem tehetségeket szeretnének csak kiválogatni, nem csak 
megsegítendő gyerekeket, hanem egy olyan közösséget létrehozni, akik egymásnak tudnak 
segíteni, és ebben a szociális térben, erőben tényleg jól tudnak fejlődni.  
 
 Jankó István: Még egy kérdése van, hogy aki a hat osztály után gimnáziumba megy, illetve 
más általános iskolába, van-e arról visszajelzés, hogy ezek a gyerekek hogyan állják meg a 
helyüket másik iskolában?  
 
Andóné Nagy Katalin: Több nagycsalád is van, a családok beszámolóiból is és vannak 
gimnáziumok, akik nyolcadikban visszaküldik a gyerekek tanulmányi eredményét. Úgy érzi, 
hogy akik egy belvárosi központi helyen fekvő gimnáziumot választanak és odavágynak, ők is 
nagyon jól megállják a helyüket. Akik a Bethlent választják, azok is nagyon-nagyon jól érzik 
magukat. Tehát ebbe is nagyon sok munkát fektetnek, hogy a szülőkkel folyamatosan 
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párbeszédben állva őket a gondos iskolaválasztásban segítsék, és tulajdonképpen már ilyenkor 
elkezdődik, hogy az osztályfőnök és ő együtt gondolkodnak a családokkal, hogy melyik 
iskola miért lenne jó, mi lenne az előnye, hogyan válhatna be ott az ő kis  diákjuk, és úgy érzi, 
hogy – nem akar nagyképű lenni – de olyan 95-96 %-ban elégedettek az iskolaválasztással.  
 
Jankó István: Elmondja, hogy van egy módosító javaslata a határozati javaslathoz. Az 
eredeti határozati javaslat úgy hangzott: A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 
hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata működtetésében lévő Bethlen 
Gábor Általános Iskola és Gimnázium – Kincskereső Tagiskola (1116 Budapest, Fogócska u. 
6.), tekintetében Andóné Nagy Katalin által benyújtott tagiskola-vezetői pályázatával 
kapcsolatban kifogást nem emel. E helyett módosító javaslatként úgy fogalmazna, hogy 
Andóné Nagy Katalin által benyújtott tagiskola-vezetői pályázatát támogatja. Tehát egy 
erősebb támogatást adna a Bizottság részéről, nem, hogy nem emel kifogást, hanem 
kifejezetten támogatja pályázatát. 
Először a módosító javaslatról szavazzanak.  
A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
159/KKB/2015./X.13./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a „Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium – 
Kincskereső Tagiskola tagiskola-vezetői pályázatának véleményezése” 
című napirendi pont tárgyalása során elfogadta azt a módosító javaslatot, 
hogy a „kifogást nem emel” szövegrész helyett a „tagiskola-vezetői 
pályázatát támogatja” szövegrész kerüljön a határozati javaslatba.  

 
Jankó István: Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot a következők szerint: „A 
Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata működtetésében lévő Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium 
– Kincskereső Tagiskola (1116 Budapest, Fogócska u. 6.), tekintetében Andóné Nagy Katalin 
által benyújtott tagiskola-vezetői pályázatát támogatja.  
A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
160/KKB/2015./X.13./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata működtetésében lévő Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Gimnázium – Kincskereső Tagiskola (1116 Budapest, Fogócska 
u. 6.), tekintetében Andóné Nagy Katalin által benyújtott tagiskola-vezetői 
pályázatát támogatja.  
 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős:    Jankó István elnök 

 
……… 

 
3./ napirendi pont: CAFE Reklám Kft. névhasználati engedély kiadása iránti kérelem 

–  „Újbuda OTP” 
Előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök 
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Dr. Téglási László: Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, 
valamint az „Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló 
rendelet meghatározza az eljárás rendjét, hogyha valaki az Újbuda nevet szeretné használni. 
Ilyenkor a Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslata alapján a Polgármester adja meg ezt a 
hozzájárulást. Jelen esetben arról lenne szó, hogy az OTP kezdeményezte a Café Reklám Kft.-
n keresztül, hogy különböző reklámtevékenységek során használhassa a kerületben lévő OTP 
fiókoknál az Újbuda elnevezést.  
 
Csernus László: Ez határozott időre szólna? 
 
Dr. Téglási László: Határozatlan időre. 
 
Görög András: Nem derült ki pontosan, hogy mire szeretné használni. Az Újbudán található 
fiókokat akarja „OTP Újbuda” névvel ellátni, mert a kérelemből ez nem derült ki. 
 
Szabó András: Jól emlékszik arra, hogy hoztak egy határozatot, hogy ezt az Újbuda 
névhasználatot alapvetően a saját intézményeik számára adják meg és csak egészen 
különleges esetekben adják meg piaci szereplőknek? Volt ilyen döntésük pár évvel ezelőtt? 
 
Sass Szilárd: Nem pont a határozathoz tartozik, de azt tudják, hogy minden más kerületben is 
kérték ezt? 
 
Csernus László: Minden más kerületben nincs értelme kérni, hogy „Újbuda” nevet 
használhassanak.   
 
(Derültség a teremben.) 
 
Jankó István: Szerinte az volt a kérdés, hogy mondjuk a hegyvidéken „Hegyvidék OTP”, 
vagy ilyesmi. 
 
(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 
 
Szabó András: A vitában elmondja, hogy lehet, hogy csak ő emlékszik ilyesmire, de neki 
határozott emléke, hogy ezt egyszer kitűzték maguk elé. Még Veresné Krajcár Izabella volt az 
alpolgármester. Nem készült most arra, hogy ezt előkotorja. Ő alapvetően nem tartja 
szerencsésnek, hogy ezt reklám célra fel akarja használni, ha már igen, akkor fizetség 
ellenében tegye ezt. Viszont nem tudják, hogy mennyire kezd majd esetleg inflálódni ez az 
Újbuda név, ő nem szereti az Újbuda nevet, de az egy más kérdés. De ha már használják és ez 
a kerület hivatalos elnevezése, akkor talán nem célszerű inflálni, mert attól kezdve mikor 
fogják meghúzni a határt. OTP-nek megadják, de a másik banknak nem, ha a bankoknak 
megadják, de az autókereskedéseknek nem adják meg, stb. Tehát ez elég messzire vezet, ő 
nem tartja ezt igazából célszerűnek. A maga részéről nemmel fog szavazni. 
 
Csernus László: Ezzel a névvel először egy óriásplakáton találkozott, ahova föl volt írva, 
hogy „hatvan éve Újbudán” „OTP Újbuda”, tehát a történet ilyen szempontból, csak, hogy a 
kis színeshez hozzá tudják tenni. Innentől kezdve ők ezt használják, ennek ismeretében is kell 
a döntést meghozniuk. Mindenesetre a Jegyzőnek már jelezte, hogy a jogosulatlanul az 
Újbuda nevet használókkal tudjanak élni valamiféle szankcióval is. Minden esetre a 
rendeletnek ez irányú módosítását kérte, hogy vizsgálja meg. Úgyhogy ez egy más irányba is 
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elmehet. Azt gondolja, ha valaki ebben értéket lát, hogy az ő ázsiója attól nő, hogy az Újbuda 
nevet fölveszi, ez valahol előnyt is jelenthet nekik. Nem tartja ördögtől valónak, hogy az 
Újbuda nevet használhassák.  
 
Hintsch György: Ha valaki egy plakáton használja, hogy „OTP Újbuda” az még nem 
engedély köteles, az egy tény, nem tudja, hogy szól pontosan a rendelet, de a cégnevekben 
kell arra engedélyt kérni, az, hogy egy plakátra fölírja, az tény, hogy Újbudán van az az OTP. 
Ugyanúgy, mint Fidesz Újbuda, de találkoztak már MSZP Újbudá-val is, szerinte ha nem 
hivatalos, csak egy plakáton szerepel, szerinte ebben semmi kivetnivaló nincs.  
 
Jankó István: További hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot a következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 
javasolja Polgármester úrnak, hogy adja meg engedélyét határozatlan időre az Országos 
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (székhely: 1045 Budapest, Nádor u. 16.) részére 
(képviselője: Café Reklám Kft., 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.), hogy az OTP újbudai 
fiókjainak elnevezésében az „OTP Újbuda” nevet viselhessék. Határidő: 2015. október 13., 
felelős: Jankó István elnök”. 
A Bizottság 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 
161/KKB/2015./X.13./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással úgy határozott, javasolja Polgármester úrnak, hogy adja 
meg engedélyét határozatlan időre az Országos Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Bank Nyrt. (székhely: 1045 Budapest, Nádor u. 16.) részére 
(képviselője: Café Reklám Kft., 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.), hogy az 
OTP újbudai fiókjainak elnevezésében az „OTP Újbuda” nevet viselhessék. 
 
Határidő: 2015. október 13. 
Felelős:    Jankó István elnök 

  
……… 

 
 
4./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 
 
Bába Szilvia: Neki egyrészt az a kérése, hogy az Agárdi Pop Strandról külön szavazzanak, és 
ezzel kapcsolatos a kérdése is, hogy az elszámolásnál tájékoztatja a Bizottságot, hogy nagyon 
sok XI. kerületi lakos vett részt ezeken a rendezvényeken, de annak ellenére, hogy – már 
képviselő-testületi üléseken is többször kérték – egy konkrét számmal támassza alá, ezt nem 
találta meg az elszámolásban és nagyon hiányolja. Van-e valamilyen információ erről, hogy 
hány XI. kerületi látogatta a rendezvényeit és használta ki az 50 %-os kedvezményt? 
 
Dr. Téglási László: Egészen pontos számaik nincsenek, de utána néznek, és ezt prezentálják.  
 
Jankó István: Kérdezi, hogy a többiről szavazhatnak egyben? Először szavaznak az Agárdi 
Pop Strand nélkül, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következők szerint: „A 
Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a határozat 
mellékletét képező táblázatban szereplő támogatottak a támogatási célnak megfelelően 
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használták fel a támogatási összegeket. Határidő: 2015. október 14., felelős: Jankó István 
elnök”. 
A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
162/KKB/2015./X.13./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a határozat 
mellékletét képező táblázatban szereplő támogatottak a támogatási célnak 
megfelelően használták fel a támogatási összegeket. 
 
Határidő: 2015. október 14. 
Felelős:    Jankó István elnök 

 
162/KKB/2015./X.13./számú határozat melléklete 

 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

  Kulturális támogatás 

1. 
Törökugrató 
utcai Iskola 
Alapítvány 

Rajzórák és szakkörök 
kellékeinek beszerzése 

2015. szeptember 
30. 

100 000 Ft 

  Civil támogatás 

2. 
Budai 

Harcművész SE 
Sporteszközök 

beszerzése 
2016. január 30. 

120 000 Ft 
utófinanszírozás 

  Egyéb támogatás 

3. Lettermanti Kft. 
Hadik Irodalmi Szalon 

rendezése 
2015. október 31. 1 000 000 Ft 

4. 
Őrmezei 

Közakarat 
Egyesület 

Kopjafa emlékhely 
helyreállítása 

2015. szeptember 
29. 

100 000 Ft 
utófinanszírozás 

     
 Budapest, 2015. október 13.   
    
   Jankó István 
   elnök 
 
 
Jankó István: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következők szerint: „A Kulturális 
és Köznevelési Bizottság úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy Turbók János az Agárdi 
Popstrand szervezésére kapott 1 500 000 forint támogatási összeget a támogatási célnak 
megfelelően használta fel. Határidő: 2015. október 14., felelős: Jankó István elnök”. 
A Bizottság 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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163/KKB/2015./X.13./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, szakmailag igazolja, 
hogy Turbók János az Agárdi Popstrand szervezésére kapott 1 500 000 
forint támogatási összeget a támogatási célnak megfelelően használta fel. 
 
Határidő: 2015. október 14. 
Felelős:    Jankó István elnök 

 
Jankó István: Ezzel az ülés végére értek, köszöni a munkát. 
 
Budapest, 2015. október 13. 
 
A jegyzőkönyv elkészült 2015. október 19. 
 
A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2015. október … 
 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 
 

Csernus László  Jankó István  
bizottsági tag  elnök 

 


