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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 
KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 17.                                   Ikt.sz.: I-1393-2/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. november 17-én 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  
Laucsek István, a KLIK vezetője Laucsek István 
Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző Mika Edit 
Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke  
Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében  
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Napirendekhez meghívottak:  
Dr. Berkovics Gáborné dr., az Igazgatási osztály 
osztályvezetője 

Dr. Berkovics Gáborné dr. 

Dezsőné Sramkó Ágnes, a Vállalkozási Csoport referense Dezsőné Sramkó Ágnes 
Nagyné Malicsek Ágnes pályázó Nagyné Malicsek Ágnes 

 
Az ülést vezeti: Jankó István elnök 
 
Jankó István: Szeretettel és tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
Bizottság határozatképes, első feladatuk, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt válasszanak. Javasolja, 
hogy Farkas Krisztinát válasszák meg. Szavazásra teszi fel a következő javaslatot: „A 
Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István 
elnököt és Farkas Krisztina bizottsági tagot választja meg.”  
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
164/KKB/2015./XI.17./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 
jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 
Farkas Krisztina bizottsági tagot választja meg. 

 
Jankó István: A mai napon három zárt ülési napirendre, valamint hat nyilvános ülési 
napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
Görög András: A kérdések körében elmondja, hogy a 3./ Intézményvezetői pályázat 
véleményezése című napirendi pont miért került zárt ülésre? 
 
Győrffyné Molnár Ilona: Csütörtökön és pénteken nem tudtak vele beszélni, mert nem 
tartózkodott olyan helyen, hogy elérte volna a telefonjukat, hétfőn reggel visszahívta, 
megkérdezte tőle, hogy nyilvános, vagy zárt ülést kér, és mondta, hogy látta a kiküldött 
anyagot, neki jó a zárt ülés is. Miután nem nyilatkozott írásban, így automatikusan zárt ülésre 
kell venni a napirendet.  
 
Görög András: Intézményvezetőnek pályázik titkosan. Szerinte ilyen nincs.  
 
Jankó István: A napirend vitájához nem szólt senki, szavazásra teszi fel az ülés napirendjét a 
következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadta el: Zárt ülés, 1./ Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési 
kérelem, előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója, meghívott vendég: 
Turbók Jánosné önkormányzati képviselő, 2./ Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetések 
adományozására, előterjesztő: Jankó István elnök, 3./ Intézményvezetői pályázat 
véleményezése, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester, meghívott vendégek: Laucsek 
István tankerületi igazgató, Nagyné Malicsek Ágnes pályázó, Nyilvános ülés, 4./ A 
2015/2016-os nevelési évre szóló óvodai munkatervek jóváhagyása, előterjesztő: dr. Molnár 
László alpolgármester, 5./ Humánerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések, előterjesztő: dr. 
Molnár László alpolgármester, 6./ A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések 
és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása, előterjesztő: dr. Hoffmann 
Tamás polgármester, 7./ Gadányi Jenő Művészeti Műhely Alapítvány támogatása, 
előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester, 8./ Tájékoztató Újbuda Önkormányzatának 
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partnervárosi kapcsolatairól, előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság 
igazgatója, 9./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása, előterjesztő: dr. Téglási 
László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója”.  
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
165/KKB/2015./XI.17./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Zárt ülés:  
 
1./ Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 
Meghívott vendég: Turbók Jánosné önkormányzati képviselő  
 

2./ Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetések adományozására  
Előterjesztő: Jankó István elnök 
 

3./ Intézményvezetői pályázat véleményezése  
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
Meghívott vendégek: Laucsek István tankerületi igazgató,  
                                  Nagyné Malicsek Ágnes pályázó 
 

Nyilvános ülés:  
 
4./ A 2015/2016-os nevelési évre szóló óvodai munkatervek jóváhagyása  

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
 

5./ Humánerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések  
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
 

6./ A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 
elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

7./ Gadányi Jenő Művészeti Műhely Alapítvány támogatása  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

8./ Tájékoztató Újbuda Önkormányzatának partnervárosi kapcsolatairól  
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 
 

9./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 
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Jankó István: Ezzel rátérnek a zárt ülési napirend tárgyalására. 
 

……………………… 
 
A nyilvános ülés folytatása 

  
4./ napirendi pont: A 2015/2016-os nevelési évre szóló óvodai munkatervek 

jóváhagyása  
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 
Dr. Molnár László: Az óvodák a jogszabályi előírásoknak megfelelően szeptember végéig 
benyújtották a munkatervüket. Az Önkormányzat által felkért független szakértők 
megvizsgálták, a szülők véleményezték és ennek alapján kéri, hogy a Bizottság is mondja el a 
véleményét. 
 
Jankó István: Hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot a következők szerint. „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy 
határozott, hogy az Albertfalvai Óvoda, a Dél-Kelenföldi Óvoda, az Észak-Kelenföldi Óvoda, 
a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét, a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten 
in Kelenvölgy-Őrmező, a Lágymányosi Óvoda, a Sasadi Óvoda és a Szentimrevárosi Óvoda 
2015/2016-os nevelési évre szóló munkatervével kapcsolatban törvényességi és szakmai 
kifogást nem emel. Határidő: 2015. november 17., felelős: Jankó István elnök”. 
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 
170/KKB/2015./XI.17./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy az Albertfalvai Óvoda, a Dél-
Kelenföldi Óvoda, az Észak-Kelenföldi Óvoda, a Gazdagréti Óvoda 
Kindergarten in Gazdagrét, a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in 
Kelenvölgy-Őrmező, a Lágymányosi Óvoda, a Sasadi Óvoda és a 
Szentimrevárosi Óvoda 2015/2016-os nevelési évre szóló munkatervével 
kapcsolatban törvényességi és szakmai kifogást nem emel. 
 
Határidő: 2015. november 17.  
Felelős:    Jankó István elnök 

 
…………… 

 
 
5./ napirendi pont: Humánerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések  

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
 
Dr. Molnár László: Több részre tagolódik az előterjesztés, az első és legegyszerűbb, hogy 
félévente dönt a Képviselő-testület, hogy a nyugdíjas korú technikai dolgozóknak a 
továbbfoglalkoztatására megadja-e a felhatalmazást, mivel ezt az igazgatók jelezték, hogy 
erre a jövőben is szükségük van, és kimenő rendszerben továbbra is kérik, hogy a jelenlegi – 
ha jól emlékszik 19 főnél – ezt a fönntartó továbbra is támogassa.  
A következő, ami az oktatásra vonatkozik, viszonylag jelentősebb óvodai fejlesztésre tesz 
javaslatot, konkrétan két fő óvodapszichológust jelent és három gyógypedagógus álláshelynek 
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a létrehozását. Ezzel a fejlesztéssel elérnék azt a kívánt szintet, hogy minden 
óvodaközpontban tudják biztosítani mind az óvodapszichológusi ellátást, illetve minden 
esetben lenne egy gyógypedagógus az óvodaközpontokban. Örömmel közli a Bizottsággal – 
kicsit hozzákapcsolva ehhez az előterjesztéshez –, hogy sikerült a logopédiai ellátást is 
gyakorlatilag teljes egészében biztosítani a kerületben, ezért külön köszönettel tartoznak a 
Fővárosi Szakszolgálatnak, és ha ezt a fejlesztést januártól meg tudja lépni az Önkormányzat, 
akkor gyakorlatilag egészen biztos, hogy minden sajátos nevelési igényű gyermeknek az 
ellátását száz százalékban tudja biztosítani az Önkormányzat. 
 
Jankó István: Ő meg megköszöni az Önkormányzatnak, hogy gondoskodik a sajátos nevelési 
igényű gyerekekről. 
Hozzászólásra nem jelentkezett senki. Három határozati javaslat van, kérdezi, hogy egyben 
tudnak-e szavazni. Aki egyetért, hogy javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra a három 
határozati javaslatot, szavazzon. 
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 „Humánerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések” című előterjesztést. Határidő: 
2015. november 19., felelős: Jankó István elnök”. 
A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
171/KKB/2015./XI.17./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
tárgyalja meg és fogadja el a „Humánerő-gazdálkodással kapcsolatos 
döntések” című előterjesztést.  
 
Határidő: 2015. november 19.  
Felelős:    Jankó István elnök 

 
…………… 

 
 
6./ napirendi pont: A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
Győrffyné Molnár Ilona: Az elmúlt években a kitüntetésekkel kapcsolatban a kitüntetések 
odaítélésénél fölmerültek kérdések és ezeket a kérdéseket próbálja ez az előterjesztés 
rendezni. Négy javaslatot tettek a módosításra. Az „Újbuda gyermekeiért”, „Újbuda időseiért” 
és az „Újbuda szolgálatáért” címeknél javasolják, hogy ne csak a fenntartott és működtetett 
intézmények, hanem az egyszemélyes gazdasági társaságok munkaviszonyban lévő dolgozói, 
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói is kaphassanak kitüntetést, tekintettel arra, mert a Testület 
úgy döntött, hogy a különböző közalkalmazotti körök munkavégzése bekerült az 
egyszemélyes társaságokba, így kirekesztődnének a rendelet alapján ebből a körből, illetve a 
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szétválása miatt, így nem intézményként van 
besorolva, hanem irányító szervként és az ottani dolgozók sem kaphatnának kitüntetést 
ezekben a címekben. A 2. pontban javasolják az „Újbuda gyermekeiért”cím kiterjesztését a 
kerület területén működő valamennyi köznevelési intézmény dolgozója vonatkozásában, így 
mód van arra, hogy esetleg egyéb fenntartásban működő intézmények dolgozóira is tehessen 
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javaslatot az a képviselő, akinek a körzetébe tartozik az intézmény. Javasolják továbbá, hogy 
2016-tól új elismerési cím jelenjen meg a rendszerben, ez az „Újbuda környezetének 
védelméért” cím. Újbuda Önkormányzata sokat tesz a környezetvédelemért, nagyon sok 
társadalmi munkában, illetve hivatalból munkát végző van ezen a területen, ezért az ő 
elismerésük is fontos számukra. Javasolják továbbá, hogy ezek a címek ne csak egyedül, 
hanem megosztva is adhatóak legyenek, ha van olyan feladat, és elismerni való munka, amit 
nem egyedül végzett valaki, hanem ketten, hogy megosztható legyen, ezért bekerülne a 
rendeletbe a megoszthatóság. Kéri, hogy támogassák az előterjesztést. 
 
Jankó István: Hozzászólásra nem jelentkezett senki, 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 díszpolgárrá 
választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló 
rendelet módosítása” című előterjesztést. Határidő: 2015. november 19., felelős: Jankó 
István elnök”. 
A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
172/KKB/2015./XI.17./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
tárgyalja meg és fogadja el „A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi 
kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet 
módosítása” című előterjesztést.  
 
Határidő: 2015. november 19.  
Felelős:    Jankó István elnök 

 
…………… 

 
 
7./ napirendi pont: Gadányi Jenő Művészeti Műhely Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
Dr. Téglási László: Elmondja, hogy egyértelműen minden kiderül az előterjesztésből, csak 
annyit szeretne hozzátenni, hogy Gadányi Jenő úgy kapcsolódik Újbudához, hogy édesanyja 
még most is a kerületben él, és az unokája szeretné, ha megemlékeznének Gadányi Jenőről és 
kapnának pár tiszteletpéldányt a könyvből.  
 
Görög András: Inkább ügyrendi féle a kérdése, a Testületi ülésen a) és b) napirend van az 
alapítványok támogatásánál, a b)-t szándékosan nem tárgyalják a Szülők Háza Alapítvány 
támogatása című napirendi pontot, vagy az csak véletlenül maradt ki? Az inkább ide tartozna 
szerinte, mint ez. 
 
 Dr. Téglási László: Azt a napirendi pontot a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalja.  
 
Jankó István: További hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési 
Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tárgyalja meg és fogadja 
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el a „Gadányi Jenő Művészeti Műhely Alapítvány támogatása” című előterjesztést. 
Határidő: 2015. november 19.. felelős: Jankó István elnök”. 
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 
173/KKB/2015./XI.17./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy tárgyalja meg és fogadja el a „Gadányi Jenő Művészeti Műhely 
Alapítvány támogatása” című előterjesztést.  
 
Határidő: 2015. november 19.  
Felelős:    Jankó István elnök 

 
…………… 

 
 
8./ napirendi pont: Tájékoztató Újbuda Önkormányzatának partnervárosi 

kapcsolatairól  
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 
Jankó István: Hintsch György kérésére készült el ez az előterjesztés. 
 
Hintsch György: Köszöni az előterjesztést, nagyon jó az anyag és minden elismerése az 
írójának. Egyetlen egy mondatot szeretne kiemelni, „nyitás történt a határontúli lakosságú 
testvértelepülések irányába is”. Időszámításunk Jézus Krisztussal kezdődött nem a 2010-es 
kormányváltással. 2010 előtt is nyitva volt ez az önkormányzat a testvértelepülések irányába, 
Bánhegyi Emil, Szegedi Ferenc, Juhos Katalin, Molnár Gyula, Hoffmann Tamás 
polgármestersége alatt … 
 
Jankó István: most egy kicsit zárva van … 
 
Hintsch György: … most egy kicsit zártabb a dolog, de nem 2010ben nyitott az 
Önkormányzat a magyar testvértelepülések felé. Csak ennyit akart mondani, egyébként jó az 
előterjesztés és köszöni szépen. 
 
Jankó István: További hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot a következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy 
Újbuda Önkormányzatának partnervárosi kapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: 2015. november 17., felelős: Jankó István elnök”. 
A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
174/KKB/2015./XI.17./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy Újbuda Önkormányzatának 
partnervárosi kapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2015. november 17.  
Felelős:    Jankó István elnök 
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9./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 
 
Dr. Téglási László: Alapvetően rendben vannak az elszámolások, az előterjesztésben két 
elszámolással kapcsolatban van probléma, döntésre kéri fel a Bizottságot ebben a két esetben. 
Egyik a Neszmélyi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány esetében a támogatási szerződésben 
foglaltakhoz képest az egyik számla későbbi keltezésű, az Alapítvány vezetője 
beszámolójában megindokolja, a szállító jóval később teljesítette a megrendelést, ezért a 
számlát is a későbbi időpontra állította ki. Ezen kívül a támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelel. A másik az Együtt Veled Alapítvány számítógép vásárlásra kapott 200 ezer forintot, 
a számítógép megvásárlásra került, de a számla nem az alapítvány, hanem az általa 
működtetett Humánus Alapítványi Általános Iskola nevére lett kiállítva és utólag már nem 
tudtak módosítani a számlán.  
 
Jankó István: Ezt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság majd eldönti, egyrészt ha 
megvásárolták a számítógépet teljesült, illetve, ha a Neszmélyi úti Óvoda Gyermekeiért 
Alapítványnál is teljesült a vásárlás, a Kulturális és Köznevelési Bizottság szempontjából 
elfogadható, majd a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt a továbbiakról. 
Hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot a következők szerint: „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. 
A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 
175/KKB/2015./XI.17./számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 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: 2015. november 18.  
Felelős:    Jankó István elnök 

 
175/KKB/2015./XI.17./számú határozat melléklete 

 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

  Kulturális támogatás 

1. 
Bp. Kelenföldi 

Evang. 
Egyházközség 

Nyitott templomok Napja 
rendezvény szervezése 

2015. október 29. 100 000 Ft 

2. 
Bp. Külső-

Kelenföldi Ref. 
Egyházközség 

Szülői délután 
2015. szeptember 

14. 
100 000 Ft 

utófinanszírozás 
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3. 
Együtt Veled 
Alapítvány 

Asztali számítógépek 
beszerzése 

2015. október 30. 200 000 Ft 

4. 
Kanizsai Gőzös 

Alapítvány 
Őszvarázs program 

szervezése 
2015. november 

30. 
150 000 Ft 

utófinanszírozás 

5. Karolina Egyesület 
Idős egyesületi tagok 

kirándulása 
2015. augusztus 

29. 
100 000 Ft 

utófinanszírozás 

6. Karolina Egyesület Karolina Bál rendezése 2015. július 29. 
200 000 Ft 

utófinanszírozás 

  Civil támogatás 

7. 

Bp. Örmény Kat. 
Lelkészséget 
Támogató 
Alapítvány 

Örmény Muzeális 
Gyűjtemény promótálása 

2016. január 30. 100 000 Ft 

8. 

Neszmélyi úti 
Óvoda 

Gyermekeiért 
Alapítvány 

Homokozó és zárható 
szekrény beszerzése 

2015. október 30. 420 000 Ft 

  Egyéb támogatás 

9. 
Kisebbségekért Pro 

Minoritate 
Alapítvány 

XXVI. Bálványosi 
Szabadegyetem 

rendezése 
2015. október 30. 400 000 Ft 

10. Orosz János 
Orosz János 

"Visszatekintés" c. 
kiállításának rendezése 

2015. október 30. 200 000 Ft 

11. 
Serdián Nk. 

Könyvkiadó Kft. 

Makovecz Imre 
születésének 80. 

évfordulójára kiadványok 
megjelentetése 

2015. december 
15. 

300 000 Ft 

      
 Budapest, 2015. november 18.   
   Jankó István 
   elnök 

 
 
Jankó István: Köszöni a Bizottság munkáját, további szép napot kíván mindenkinek. 
 
Budapest, 2015. november 17. 
 
A jegyzőkönyv elkészült 2015. november 23. 
 
A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2015. november ... 
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Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 
 
 
 

Farkas Krisztina  Jankó István  
bizottsági tag  elnök 

  
 


