
 

 

1 

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 2.                                   Ikt.sz.:I-1308-2/2014. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2014. december 16-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, 

Csernus László,  

Görög András,  

Horváth Péter 

Kornélné, 

 

Kiss Anna,  

Sass Szilárd,  

Szabó András,  

Vitéz Gyula  

 

Bizottság tagjai közüli igazoltan távol:        

Bába Szilvia  

Görög András  
 

Bizottság tagjain kívül meghívottak: Jelenlévők 

Polgármesteri vezetés: 

dr. Hoffmann Tamás polgármester  

Király Nóra alpolgármester  

dr. Molnár László alpolgármester dr. Molnár László 

Képviselők: 

Barabás Richárd képviselő  

dr. Bács Márton képviselő  

Budai Miklós képviselő  

Gajárszki Áron képviselő  

Gyorgyevics Miklós képviselő  

Haidar Norbert képviselő  

Junghausz Rajmund képviselő  

Kerékgyártó Gábor képviselő  

Ludányi Attila képviselő  
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Molnár Gyula képviselő  

Nagyné Antal Anikó képviselő  

Szabó György képviselő  

Turbók Jánosné képviselő   

Vécsei Éva képviselő  

Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselő  

Polgármesteri kabinet: 

Técsi Judit kabinetvezető  

dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes  

Szabó László  

Cseke Mátyás Cseke Mátyás 

Nemzetiségi Önk. Elnökei:  

Vladimorova Milena Bolgár NÖK  

Kárpáti István Cigány NÖK  

Dr. Korani Lefki Görög NÖK  

Németh Istvánné Horvát NÖK  

Pauer Béla Lengyel NÖK  

Imreh Ferenc József Német NÖK  

Tóth András Örmény NÖK Tóth András 

Elekes Gabriella Román NÖK  

Hladinec Péter Ruszin NÖK  

Becseics Péter Szerb NÖK  

Klauszné Fuzik Ildikó Szlovák NÖK  

Kondor Péter Szlovén NÖK  

Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna Ukrán NÖK  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

dr. Horti István jegyző  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna aljegyző  

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója  

Győrffyné Molnár Ilona 

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

Nemessné Dr. Bérczi Szilvia, a Jegyzői Igazgatóság 

igazgató-helyettese  

 

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. referense  

Szebeni Dóra a Programkoordinációs Csop. munkatársa Szebeni Dóra 

Fehérvári Rozália jegyzőkönyvvezető Fehérvári Rozália 

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  

Ponczók István, a KKDSZ képviselője   

Preisinger Éva, a KULTI igazgatója   

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke  
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Napirendekhez meghívottak:  

Czeizel Barbara, Korai Fejlesztő Központ  

Már Csilla Beatrix, a Szervezési Csoport vezetője    

Nagy Rita, a Kulturtér Bár Kft.   

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója   

dr. Berkovics Gáborné dr. osztályvezető  

Dezsőné Sramkó Ágnes  

dr. Szende Dávid jogtanácsos dr. Szende Dávid 

 

Kiküldött napirendi pontok: 

 

Nyilvános ülés  
 

1./ Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Czeizel Barbara a Korai Fejlesztő Központ képviseletében 

 

2./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet újraalkotása és egyes önkormányzati rendeletek módosítása  

 Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 Meghívott vendég: Már Csilla Beatrix Szervezési Csoport vezetője 

 

3./ Véleményezés a MOHA Kulturtér Bár Kft. által bérelt terasz befedéséről

 Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 Meghívott vendég: Nagy Rita, a MOHA Kulturtér Bár Kft. képviseletében 

 

4./ Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása  

     Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

     Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

      

Zárt ülés:  

 

6./ Üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem  

Előterjesztő: Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

Meghívott vendégek: 

                    - Wendlerné dr. Pirigyi Katalin helyi önkormányzati képviselő,  

                    - Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

7./ Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetések adományozására  

     Előterjesztő: Jankó István elnök 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök 

 

Jankó István: Tisztelettel és szeretettel köszönti a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

tagjait, megjelent vendégeket. Zárt üléssel kezdenének. Megcserélnék a napirendi 
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pontokat, de még mielőtt ezt megtennék, jegyzőkönyv-hitelesítőt választanak. Javasolja 

Farkas Krisztina képviselőt a feladatra.  

Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot: „A Kulturális és Köznevelési 

Bizottság a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Farkas 

Krisztina bizottsági tagot választja meg”.  

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

javaslatot. 

 

9/KKB/2014./XII.16./ 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Farkas Krisztina bizottsági tagot választotta meg. 

 

 

Jankó István: Megállapítja, amit az előbb elfelejtett megállapítani, hogy a Bizottság 

határozatképes. A napirendi pontok úgy alakulnának, hogy kicsit változtatnak rajta, két 

zárt ülési napirendi ponttal kezdenének. Felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta azt az ügyrendi javaslatot, hogy a zárt ülési napirendi 

pontok kerüljenek először megtárgyalásra”.  

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

javaslatot. 

 

10/KKB/2014./XII.16./ 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azt az 

ügyrendi javaslatot, hogy a zárt ülési napirendi pontok 

kerüljenek először megtárgyalásra. 

 

 

Sass Szilárd: Szerinte ezzel a napirend módosítással csak a módosítást szavazták meg, 

de az egész napirendet nem. 

 

Jankó István: Rátérnek a napirendekre, 2 napirendi pontot tárgyalnak zárt ülésen és 5 

nyilvános ülési napirendet. Szavazásra teszi fel a mai ülés napirendjét az alábbiak 

szerint: „Napirendi pontok: 

 

Zárt ülés:  

 

1./ Üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem  

Előterjesztő: Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

Meghívott vendégek: 

                    - Wendlerné dr. Pirigyi Katalin helyi önkormányzati képviselő,  
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                    - Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

2./ Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetések adományozására  

     Előterjesztő: Jankó István elnök 

 

Nyilvános ülés  
 

3./ Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Czeizel Barbara a Korai Fejlesztő Központ képviseletében 

 

4./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet újraalkotása és egyes önkormányzati rendeletek módosítása  

 Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 Meghívott vendég: Már Csilla Beatrix Szervezési Csoport vezetője 

 

5./ Véleményezés a MOHA Kulturtér Bár Kft. által bérelt terasz befedéséről

 Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 Meghívott vendég: Nagy Rita, a MOHA Kulturtér Bár Kft. képviseletében 

 

6./ Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása  

     Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

7./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

     Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

      

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

javaslatot. 

 

11/KKB/2014./XII.16./ 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Zárt ülés: 

 

1./ Üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési 

kérelem  

Előterjesztő: Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

Meghívott vendégek: 

- Wendlerné dr. Pirigyi Katalin helyi önkormányzati képviselő, 

-  Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

 

2./ Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetések adományozására  

Előterjesztő: Jankó István elnök 
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Nyilvános ülés: 

 

3./ Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Czeizel Barbara a Korai Fejlesztő Központ 

képviseletében 

 

4./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 

rendelet újraalkotása és egyes önkormányzati rendeletek 

módosítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Már Csilla Beatrix Szervezési Csoport vezetője 

 

 

5./ Véleményezés a MOHA Kulturtér Bár Kft. által bérelt terasz 

befedéséről  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

Meghívott vendég: Nagy Rita, a MOHA Kulturtér Bár Kft. 

képviseletében 

 

6./ Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

7./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

 

 

1./ napirendi pont: Üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos 

felmentési kérelem  

Előterjesztő: Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság 

igazgatója 

Meghívott vendégek: 

- Wendlerné dr. Pirigyi Katalin helyi önkormányzati képviselő, 

-  Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 
 

Zárt ülési napirend, külön jegyzőkönyvben rögzítve. 

 

2./ napirendi pont: Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetések adományozására  

Előterjesztő: Jankó István elnök 
 

Zárt ülési napirend, külön jegyzőkönyvben rögzítve. 

3./ napirendi pont: Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Czeizel Barbara a Korai Fejlesztő Központ 
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képviseletében 
 

Jankó István: Négy döntési javaslat van.  

 

Dr. Molnár László: Nagyon röviden, az előterjesztést három részre szeretnék bontani, 

első részben a Kelenvölgyi Óvoda, illetve az Ezüstfenyő Óvoda óvodavezetői 

pályázatáról szükséges döntenie a Képviselő-testületnek majd. Sajnos mind a két 

esetben érvénytelen pályázatról lehet dönteni. Az előterjesztés második része a korábbi 

években felmerült problémaként a nyugdíjba vonult, illetve a nyugdíjas technikai 

dolgozóknak a továbbfoglalkoztatása csak egy megbízási szerződéssel lehetséges. Az 

Önkormányzatnak ugye az a feltett szándéka, hogy szép lassan ebből a rendszerből 

kivezesse ezeket a munkavállalókat és nem foglalkoztat vissza nyugdíjasokat. 

Ugyanakkor ez bizonyos esetekben technikai problémákat, illetve nehézségeket vet fel, 

éppen ezért hogyha elolvasták az előterjesztést, ott látszik, hogy 2013-ban még 153 

ilyen fővel dolgozott az Önkormányzat, szép lassan ez 30-ra, majd a jelenlegi állás 

szerint 25 főre csökkenne le. Az Önkormányzatnak továbbra is az a feltett szándéka, 

hogy őket már a jövőben amennyiben megoldható, akkor nem foglalkoztatja vissza, 

ugyanakkor most 2015. június 30-ig mindenképp szükségesnek látják az intézmény 

zavartalan működtetése érdekében, hogy ezeket a szerződéseket meg lehessen kötni. Az 

előterjesztés harmadik része az a Korai Fejlesztő Központtal kapcsolatos 

együttműködési megállapodás. Viszonylag hosszabb ideje áll fenn az Önkormányzatnak 

együttműködése az Alapítvánnyal. Ha jól emlékszik tavalyi évben járt le a legutóbbi 

viszonylag hosszú idejű önkormányzati szerződése, akkor különösen a köznevelési 

feladatokra, illetve köznevelési törvényre tekintettel 2014. december 31-ig kötöttek egy 

együttműködési megállapodást. Most arra tesz javaslatot a Képviselő-testületnek, hogy 

ezt újabb 5 évre kösse meg az Önkormányzat a Korai Fejlesztő Központtal. Erről a 

feladatról annyit kell tudni, hogy ez az Önkormányzatnak önként vállalt feladata. 

Ugyanakkor nagyon fontosnak gondolják azt, hogy a jelen intézményben a kerületi 

gyermekek is megkaphassák, − az újbudai gyermekek természetesen − megkaphassák 

ezt a fejlesztést és mivel azt gondolja, hogy az vitán felül áll, hogy a Korai Fejlesztő 

Központ Alapítvány szakmai munkájával mindenki − azt gondolja, hogy nyugodt 

szívvel mondhatja −, hogy meg volt elégedve. Így azt gondolja, hogy az a leghelyesebb, 

hogyha a jövőben is ezt az együttműködést fenntartják. A szerződés ennek megfelelően 

a korábbiakhoz gyakorlatilag teljesen hasonló, két új elem van benne, az elszámolásnál 

kérnek egy, hogyha úgy tetszik szülői ellenjegyzést, illetve szülői kérelmet. Ez azért 

kerül beépítésre a szerződésbe igazából, hogy az a céljuk, hogy kicsit a szülőkben 

tudatosuljon az, hogy az Önkormányzat ezt önként vállalt feladatként finanszírozza az 

újbudai családok részére. Köszöni szépen, illetve köszönti az Alapítvány képviselőjét. 

 

Jankó István: Szeretné megkérni Czeizler Barbarát, mivel új a bizottság és nem biztos, 

hogy mindenki tisztában van vele, hogy mi is az a Korai Fejlesztő Központ, hogyha 

néhány mondatban elmesélné, hogy mit is dolgoznak, vagy mit is végeznek a 

kerületben. 

Czeizler Barbara: A korai fejlesztés 1993 óta nevesített feladata a köznevelésnek. A 

korai fejlesztés gyerekek életkorát tekintve 0-5 éves korú eltérő fejlődésű, más néven 

fogyatékkal élő, vagy sajátos nevelési igényű gyerekeknek és családjaiknak az ellátása. 
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1993-ban nagy nehezen kiharcolták, hogy az oktatási törvény nevesítette, a probléma 

ugyanakkor a mai napig az, hogy − oktatási bizottságról lévén szó − pontosan tudják 

hogy az oktatás 3 éves kortól foglalkozik a gyerekekkel és ott van ez a 0-3 éves kor, ami 

annak ellenére, hogy a törvény nevesíti, erre sem a szakemberek többségében nem 

felkészültek. Magát is beleértve, aki gyógypedagógus, úgyhogy tudja, hogy a 

gyógypedagógus képzés nem megfelelő, és a korai fejlesztésben nem csak az értelmi 

fejlődés, hanem a mozgás és egyéb más fejlesztés is fontos, illetve a családok segítése, 

hiszen az ő részükről a legnehezebb annak elfogadása, hogy eltérő fejlődésű 

kisgyerekük született. Tehát ez a 0-3 év egy a mai napig alapvetően megoldatlan 

feladat, hiszen a gyerek életében az a legfontosabb és a szülő életében is az a 

legfontosabb, legkihasználhatóbb időszak, hogy minél optimálisabban tudják támogatni 

az ő eltérő fejlődésüket. Tehát hogy ez országos szinten is egy megoldatlan feladat, 

ezért 1992-ben létrehozták a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítványt, ami 

jelen pillanatban is miniszter úr által köznevelési szerződéssel, OEP szerződéssel 

járóbeteg ellátó, neurológiai szakrendelő is egyben azért, mert a gyermekek pontos 

diagnosztikai kivizsgálása elengedhetetlen, hogy az orvosi okokat is megtalálják. Tehát 

nem csak fejlesztik a gyerekeket, hanem egy komplex diagnosztikai vizsgálattal kerül 

be a család az ellátásba és ezt követően történik meg a kivizsgálás után a gyermek 

komplex ellátása. Tehát ilyen módon, ennyire komplexen és ennyire erre a korai 

életkorra fókuszálva − nem szereti ezt mondani − országosan egyediek. 2003-ban jöttek 

az Önkormányzathoz, akkor a Bártfai utcai megürült óvodaépületet kapták meg 

felhasználásra. Azt tudni kell igazából, hogy az, ami megkérdőjelezhető az ellátásukban, 

és amiért a támogatásért itt vannak, hogy ez egy alapítványi fenntartású intézmény és az 

a költségvetési hozzájárulás, amit az állam erre fordít az sem mennyiségében sem 

minőségében nem elegendő arra, hogy azt a szolgáltatást, amit akár csak a sima 

gyógypedagógiai fejlesztés biztosít, az elegendő legyen. Tehát alapítványi hozzájárulást 

kell, hogy kérjenek a családoktól. Volt egy időszak, az első 14 évben ezt nem kellett 

megtenniük különböző alapítványi támogatások és pályázatok révén, akkor 2004 óta 

alapítványi támogatást kell, hogy kérjenek. 2004-ig ingyenesek voltak és akkor történt 

ez, hogy az állami költségvetés erre fordítható összege nem volt elegendő, ugyanakkor 

igény merült fel arra, hogy nem csak egyéni fejlesztések, tehát pici babáknak a 

fejlesztése történjen meg a Koraiban, hanem azon gyerekekéi is, akik súlyosan 

halmozottan sérültek, illetve halmozottan sérültek, az ő óvodai ellátásuk, illetve az 

autizmussal élő gyerekeknek a megfelelő nappali ellátása is megtörténjen. Ez a két 

olyan fogyatékossággal élő csoport, ami még a gyógypedagógia számára sem 

szükséges, vagy nem tudja őket ellátni, és ezért kell teljes értékű, teljes 5 napos 8-tól 

16-ig tartó működési engedéllyel rendelkező óvoda a csoportokra, módszertani óvodai 

jelleggel, ami megint csak hiánypótló – még egyszer mondja – súlyosan halmozottan 

sérült gyerekek körében, az autizmussal élő gyerekek nappali csoportja, ott három 

csoport van és különböző típusú autizmusú súlyosságú gyerekek vannak ott. Nekik nem 

az a nehéz, hogy az egyéni fejlesztés – autizmusnál a szociális kapcsolatok viselkedése 

akadályozott – és míg az egyéni fejlesztést elfogadják, de amikor bekerülnek egy 

gyerekközösségbe, akár bölcsődébe, akár óvodába, számukra az a csoportlétszám is már 

nagyon sok, illetve erre a két területre a gyógypedagógiai szakma sem felkészült és a 

befogadó intézmények sem tudnak megfelelő felkészültséggel reagálni. A költségvetési 

része tehát, hogy az, amit az Önök kerülete megtesz, az ebből a szempontból 
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egyedülálló. Hozott egy új adatot, mert az Önök előterjesztésében voltak számok. Tud 

mondani egy 2014-es adatot, hogy a bejelentett kerületi lakosú gyerekek közül, 

összességében 126 főt fejlesztettek, ami nem azt jelenti, hogy 126 gyerek volt 

szeptemberben és ugyanaz a 126 gyerek júliusban, mert a gyerekeknek az a 

tulajdonsága, hogy folyamatosan születnek, kerülnek át intézménybe. Van aki nem 

teljes évet jár, van aki több évet jár, tehát ez átlagszám. Ki van számolva, hogy hónapok 

arányában elszámolva ez 77,6 gyerek, tehát ha átlagot néznek, akkor 77,5 gyerek 

rendszeresen jár a kerületből. Csak azt tudja mondani, hogy országos szinten a korai 

fejlesztésben részesült gyerekek száma 3500 országos szinten. Ehhez képest, akit 

arányaiban ellátnak a kerületből, az jól tükrözi azt, amennyi szükséges lenne, és ami az 

országos ellátatlanság. A vizsgálatra jelentkezők száma, tehát a vizsgált gyerekek, nem 

csak 114 család jelentkezett 2014-es tanévben vizsgálatra és kapott ellátást. A 

vizsgálatnak vannak kiegészítő részei. Lényegében azt szeretné elmondani, ha van 

megfelelő ellátás, és ha van megfelelő támogatás és együttműködés az 

Önkormányzattal, akkor egyértelmű, hogy az, ami más kerületeknél, Fővárosban is 

megjelenik, vagy vidéken, hogy nincs igény a korai fejlesztésre, az a tévhit megdől, 

mert hogyha van jó ellátás, akkor családok is igénybe veszik, illetve nagyon jó a 

védőnőkkel, gyerekorvosokkal a kapcsolat. Csak megköszönni szeretné és azt gondolja, 

hogy… még van egy ilyen összeg, amit úgy elmondana, hogy ugyebár az ingatlant 

kapják használatra, de minden közütemi díjat saját maguk fedeznek, illetve benne van a 

korábbi szerződésben. Tehát 2007-2011 között közel 53 milliót költöttek az ingatlanra 

és az, ami a terv, amit szintén a Testület, Gazdasági Bizottság most elbírál, hogy az 

épület állaga jelentősen megromlott, nyáron nagyon súlyos beázások voltak. Az a cél, 

hogy jövő nyáron az épületet tovább bővítsék. Azt gondolja, hogy az az előterjesztés, 

hogy a szülők valóban… tehát ez nagyon érdekes, a XI. kerületi gyerekek ingyen 

járnak. Magyarországon van az a furcsa berögzött viselkedés, hogy ami ingyenes, azt 

nem értékelik annyira. Tehát sok esetben a munkatársai ott állnak, mert a gyerekek 

rendszeresen, időben, óráról-órára vannak beosztva és egy eltérő fejlődésű kisgyerek 

családja általában több szolgáltatást igénybe vesz máshol is, és ezért mindig ők az elsők, 

akit lemondanak, mert ők ingyenesek. Tehát ebből a szempontból valóban nem baj, ha a 

szülő… 

 

Jankó István: Érdekes! 

 

Czeizler Barbara: Ez van! Érdekes, szomorú és miközben ott áll a munkatársa és 

eléggé magas kapacitással bővülnek, tehát valóban nem baj, ha beépül egy ilyenfajta 

kontrolling és a szülő is tudja, hogy ennek ára van. Illetve Győrffyné Molnár Ilonával 

azt is beszélték, hogy azok a családok, akik rendszeresen nem járó családok, x alkalom 

után egyfajta szerződés újragondolását kellene bevezetni, minden családdal kötnek 

szerződést értelemszerűen a fejlesztés megkezdésekor, de ne vegyék el másoktól a 

lehetőséget, azoktól, akik tényleg járnak és motiváltak.  

 

Jankó István: Köszöni a beszámolót. Négy határozati javaslatról kell szavazniuk.  

Sass Szilárd: Bocsánat, egy apró a „magyar nyelvért” hozzászólása van, a harmadik 

határozati javaslatban egy „t” betű hiányzik. 
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Győrffyné Molnár Ilona: Igen, javítják.  

 

Jankó István: Miután több hozzászólót nem lát, szavazásra teszi fel az előterjesztés 

szerinti első határozati javaslatot az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési 

Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa 

eredménytelennek a Kelenvölgyi Óvoda (1116 Budapest, Kecskeméti J. u. 11-15.) 

óvodavezetői pályázatát. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület az 

újabb pályázat lezárásáig Csehi Mariannt bízza meg az intézményvezetői feladatok 

ellátásával, és kérje fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. (A 

magasabb vezetői megbízás 2015. január 1-jétől 2015. július 31-éig szól. Garantált 

illetmény: 248.624,- Ft Magasabb vezetői pótlék: 77.000,- Ft Illetmény összesen: 

325.624,- Ft). Felelős:   Jankó István elnök, határidő: 2014. december 18”. 

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

javaslatot. 

 

15/KKB/2014./XII.16./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

nyilvánítsa eredménytelennek a Kelenvölgyi Óvoda 

(1116 Budapest, Kecskeméti J. u. 11-15.) óvodavezetői 

pályázatát.  

A Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület 

az újabb pályázat lezárásáig Csehi Mariannt bízza meg az 

intézményvezetői feladatok ellátásával, és kérje fel a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

(A magasabb vezetői megbízás 2015. január 1-jétől 2015. 

július 31-éig szól. 

Garantált illetmény:               248.624,- Ft 

Magasabb vezetői pótlék:            77.000,- Ft 

Illetmény összesen:           325.624,- Ft) 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Jankó István: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti második határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy nyilvánítsa eredménytelennek az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda (1116 Budapest, 

Ezüstfenyő tér 1.) óvodavezetői pályázatát. 

A Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület az újabb pályázat lezárásáig 

Molnár Mariannt bízza meg az intézményvezetői teendők ellátásával, és kérje fel a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. (A magasabb vezetői megbízás 

2015. január 1-jétől 2015. július 31-éig szól. Garantált illetmény: 256.912,- Ft 
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Magasabb vezetői pótlék: 77.000,- Ft Illetmény összesen: 333.912,- Ft). Felelős: 

Jankó István elnök, határidő: 2014. december 18”. 

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

javaslatot. 

 

16/KKB/2014./XII.16./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

nyilvánítsa eredménytelennek az Újbudai Ezüstfenyő 

Óvoda (1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.) óvodavezetői 

pályázatát. 

A Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület 

az újabb pályázat lezárásáig Molnár Mariannt bízza meg 

az intézményvezetői teendők ellátásával, és kérje fel a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

(A magasabb vezetői megbízás 2015. január 1-jétől 2015. 

július 31-éig szól. 

Garantált illetmény:           256.912,- Ft 

Magasabb vezetői pótlék:            77.000,- Ft 

Illetmény összesen:           333.912,- Ft) 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Jankó István: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti harmadik határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a feladatellátás folyamatos fenntartása 

érdekében hatalmazza fel az intézmények vezetőit, hogy az érintet technikai 

dolgozókkal megbízási jogviszony keretében legkésőbb 2015. június 30-áig szóló 

határozott idejű szerződést kössenek. A Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-

testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert a feladat végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. Felelős:   Jankó István elnök, határidő: 2014. december 18”.  

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

javaslatot. 

 

17/KKB/2014./XII.16./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

feladatellátás folyamatos fenntartása érdekében 

hatalmazza fel az intézmények vezetőit, hogy az érintet 

technikai dolgozókkal megbízási jogviszony keretében 

legkésőbb 2015. június 30-áig szóló határozott idejű 
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szerződést kössenek. 

A Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, 

hogy kérje fel a Polgármestert a feladat végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Jankó István: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti negyedik határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Korai Fejlesztő Központot Támogató 

Alapítvánnyal a korai fejlesztésben részesülő XI. kerületi gyermekek ellátására 2015. 

január 1. napjától kezdődően 2019. december 31. napjáig együttműködési 

megállapodást kössön a határozat melléklete szerint, és a fedezetet biztosítsa az 

Önkormányzat éves költségvetéseiben. Felelős:   Jankó István elnök, határidő: 2014. 

december 18”.  

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

javaslatot. 

 

18/KKB/2014./XII.16./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal a 

korai fejlesztésben részesülő XI. kerületi gyermekek 

ellátására 2015. január 1. napjától kezdődően 2019. 

december 31. napjáig együttműködési megállapodást 

kössön a határozat melléklete szerint, és a fedezetet 

biztosítsa az Önkormányzat éves költségvetéseiben. 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

 

4./ napirendi pont: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 

rendelet újraalkotása és egyes önkormányzati rendeletek 

módosítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Már Csilla Beatrix Szervezési Csoport 

vezetője 

 

Dr. Szende Dávid: Az SZMSZ újraalkotásáról pár mondat. Azért került új rendeletként 

elfogadásra, nem azért mert teljesen új tartalma van, hanem ez egy régebbi rendelet volt 
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és rengeteg módosítás volt az évek során, rengeteg lábjegyzettel, ezért most egy újabb 

módosítást nem nagyon viselt volna el, inkább egy egységes, új szerkezetben került 

megfogalmazásra. Most inkább pontosítások, finomítások vannak benne. Például, hogy 

a TTR megnevezésre kerül, korábban elektronikus rendszert használtak a képviselő-

testületi munkánál most a TTR megnevezésre kerül. Ami igazából új benne, ez a 

bizottsági működés. Amit korábban a bizottság ügyrendjében határozott meg és az 

SZMSZ-ben csak alapvető egy-két szabály volt feltüntetve, most a Fővárosi 

Önkormányzat bizottsági struktúráját alapul véve nyilván helyi kéréseknek is eleget téve 

készült el egy átfogó bizottsági működési rend, ami az SZMSZ-ben kerül majd 

szabályozásra. Ugye ez lenne a szavazórendszer, illetve időkeretek, stb. a testülethez 

hasonlóan, és ha életbe fog lépni, akkor nyilván a bizottság működésére is hatással lesz 

és ezen belül a bizottság saját ügyrendjében kevesebb dolog kell, hogy szabályozásra 

kerüljön. Belekerültek azok a szabályok, amik az eddigi bizottsági működés során 

felmerülő gyakorlati problémákat vet fel az előkészítő, előterjesztő és ezek kerültek 

megfogalmazásra 

 

Jankó István: Hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot az alábbiak szerint: „A Kulturális és 

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

meg és fogadja el a ”A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet újraalkotása és egyes önkormányzati rendeletek 

módosítása” című előterjesztést. Felelős: Jankó István elnök, határidő: 2014. december 

18”.  

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

javaslatot. 

 

19/KKB/2014./XII.16./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tárgyalja meg és 

fogadja el a ” A Képviselő-testület és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló rendelet újraalkotása és 

egyes önkormányzati rendeletek módosítása” című 

előterjesztést. 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

 

5./ napirendi pont: Véleményezés a MOHA Kulturtér Bár Kft. által bérelt terasz 

befedéséről  
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Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság 

igazgatója 

 

Jankó István: Hozzászólót nem lát, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

„A Kulturális és Köznevelési Bizottság az alábbi határozati javaslatot nem fogadta el: A 

Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja Budapest Főváros 

Önkormányzatának, hogy engedélyezze azt, hogy a MOHA Kulturtér Bár Kft. az általa 

bérelt MOHA Kávéház (1114 Bp. Bartók B. út 11-13.) előtti teraszt befedje. Felelős: 

Jankó István elnök, határidő: 2014. december 18”. 

A Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással nem fogadta el a 

javaslatot. 

 

20/KKB/2014./XII.16./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 2 igen szavazattal, 

1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással az alábbi határozati 

javaslatot nem fogadta el: „A Kulturális és Köznevelési 

Bizottság úgy határozott, javasolja Budapest Főváros 

Önkormányzatának, hogy engedélyezze azt, hogy a 

MOHA Kulturtér Bár Kft. az általa bérelt MOHA 

Kávéház (1114 Bp. Bartók B. út 11-13.) előtti teraszt 

befedje.” 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. december 16. 

 

 

 

6./ napirendi pont: Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

Hintsch György: Tartózkodni fog, de indoklásra szól a dolog. Erdélyből származik, ha 

nem is Csángóföldről. Szerinte nem a legjobb megoldás, hogy a csángó közösséget 

bálokon keresztül támogatják. Tehát támogassák, akár több pénzzel is, de azt hogy ezt 

bál formájában, szerinte sokkal nagyobb a baj, ahol betiltják a magyar nyelvű misézést, 

meg a magyar nyelvű oktatást, nem biztos, hogy bálokon keresztül kell ezt a támogatást 

megejteni. Még egyszer mondja, az ügynek szól, nem a … 

 

Keitler-Sas Máté: Mindamellett, hogy tiszteli a magyar honfitársakat, akik 

országhatáron kívül vannak. Nem igazán érti, hogy miért az újbudai önkormányzatnak 

kell egy olyan rendezvényt finanszírozni, ami nem is a kerületben található és nem is a 

kerület szervezi.  

 

Hintsch György: Lehet szerinte támogatni a közösséget. 
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Szabó András: Teljesen egyetért a Hintsch Györggyel, ők ezzel keresték meg az 

Önkormányzatot. Meg maga a bál az nem csak egy bál. Sokkal-sokkal nagyobb a hatása 

ennek. Tehát azt gondolja, hogy maga módján ez jó. Budapest ezt tudja adni, amivel 

adakozni tudnak, stb. Egyébként azt mondja, hogy bármilyen formában, de ott aztán 

tényleg van mit tenni. 

 

Csernus László: Csak szeretné megerősíteni, hogy lássák azt a többet, amivel nem csak 

egy egyszerű rendezvényről beszélnek, hanem tényleg a mögötte folyó munkáról is. 

Egy figyelemfelhívó rendezvény sokkal többet hozhat akár egy civil szervezet számára 

is. Tehát nem ez fogja, az az egy-kétszázezer forint, amit odaadnak, ezzel segíteni, vagy 

alapvetően kihúzni a bajból a moldvai csángókat, de azt gondolja, hogy ezzel is inkább 

az irányultságukat fejezik ki abba az irányba, hogy ezt az ügyet érdemes támogatni. 

 

Jankó István: Miután több hozzászólót nem lát, szavazásra teszi fel az előterjesztés 

szerinti első határozati javaslatot az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési 

Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson 400.000,- Ft 

támogatást a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére – utófinanszírozással 

– „Csángó bál” szervezéséhez, a fedezetet a 2015. évi költségvetésében tervezze és 

biztosítsa. Felelős: Jankó István elnök, határidő: 2014. december 18”. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

21/KKB/2014./XII.16./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, 

1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott, 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson 

400.000,- Ft támogatást a Kisebbségekért – Pro 

Minoritate Alapítvány részére – utófinanszírozással – 

„Csángó bál” szervezéséhez, a fedezetet a 2015. évi 

költségvetésében tervezze és biztosítsa. 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

 

7./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság 

igazgatója 
 

Sass Szilárd: Csak egy kérése lenne a bizottsági titkárhoz, hogyha legközelebb ilyen 

táblázatok készülnek e mellé, akkor vegyenek fel még egy oszlopot mellé, amiből 

látják, hogy ez civil pályázat volt, kulturális pályázat, vagy valami egyéni, hogy a 

táblázatból is lássák, mert az elszámolás szempontjából érdekes, hogy melyik csoportba 

tartozik. Ugyan a pénzügyi része nem a bizottság dolga, de lássák. 
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Hajdúné Varga Katalin: Jó, rendben. 

 

Jankó István: További hozzászólót nem lát, szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 

első határozati javaslatot az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, szakmailag 

igazolja, hogy a határozat 1. sz. mellékletét képező táblázatban foglalt támogatottak a 

támogatási célnak megfelelően használták fel a támogatási összegeket. Felelős: Jankó 

István elnök, határidő: 2014. december 18”. 

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

javaslatot. 

 

22/KKB/2014./XII.16./ 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, 

szakmailag igazolja, hogy a határozat 1. sz. mellékletét 

képező táblázatban foglalt támogatottak a támogatási 

célnak megfelelően használták fel a támogatási 

összegeket. 

 

Felelős:   Jankó István elnök 

Határidő: 2014. december 16. 

 

22/KKB/2014/XII. 16./határozat melléklete 

 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

1 
Alapítvány a 

Szent Imre 

Gimnáziumért 

Latinovits Zoltán 

Diákszinpad által Tamási 

Áron mű bemutatása 

2014. november 30. 
50 000 Ft      

/utófinanszírozás/ 

2 
Albertfalvi 

Keresztény 

Társas Kör 

Döngicsélő  nyugdíjas 

Kör jászberényi 

kirándulása 

2014. december 31. 100 000 Ft 

3 

Budapest-

Kelenföldi 

Evangélikus 

Egyházközség 

A Templomok éjszakáján 

a színjátszó kör 

előadására 

2014. december 31. 50 000 Ft 

4 
Doki Atya 

Szociális 

Egyesület 

Az egyesület működési 

költségeire 
2015. január 31. 

100 000 Ft      

/utófinanszírozás/ 

5 
Egyetemi Bonsai 

Club 

30 éves jubileumi bonsai 

kiállítás 
2014. november 30. 

200 000 Ft      

/utófinanszírozás/ 
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6 Emericus KSE 

Az egyesület működési 

és fejlesztési költségeire, 

10. éves évforduló 

megünneplésére 

2015. január 30. 100 000 Ft 

7 
Gálné Kuhár 

Erzsébet 

Gadagréti Nyugdíjas 

Klub klub 

foglalkozásaira eszköz 

vásárlás 

2015. január 30. 20 000 Ft 

8 
Iskolánkért 

Gyermekeinkért 

Alapítvány 

Kelensuli Utcabál és 

Főzőverseny 
2014. november 30. 

80 000 Ft      

/utófinanszírozás/ 

9 
Kanizsai Gőzös 

Alapítvány 

Az alapítvány működési 

költségeire, "Őszvarázs" 

program támogatására 

2015. január 30. 
100 000 Ft      

/utófinanszírozás/ 

10 

Konduktív 

Iskoláért 

Közhasznú 

Alapítvány 

A Pető Intézetben 

zenedélután szervezése 
2014. december 31. 70 000 Ft 

11 
Omnivagus 

Egyesület 

"Egységben az egészség" 

rendezvénysorozat 

keretén belül családi 

egészségnap és utcabál 

szervezése 

2014. november 14. 500 000 Ft 

12 
Országos 

Nyugdíjas 

Polgári Egyesület 

Előadások, kirándulás 

szervezése 
2014. noveber 29. 70 000 Ft 

13 
Passe Ritmikus 

Gimnasztika 

Sportegyesület 

Az egyesület működési 

és fejlesztési költségeire 
2015. január 30. 200 000 Ft 

14 

SASFA Sasasi és 

Farkasréti 

Öregdiákok 

Egyesülete 

Az egyesület működési 

és fejlesztési költségeire 
2015. január 30. 270 000 Ft 

15 

SASFA Sasasi és 

Farkasréti 

Öregdiákok 

Egyesülete 

SASFA Ösvény c. 

kiadvány utánnyomása, 

"SASFA Nap" rendezése, 

molinó készítése 

2014. december 29. 90 000 Ft 

16 
Tájrajz 

Tájépítész Bt. 

"Ember nélkül nincs táj" 

portréfilm készítése dr. 

Möcsényi Mihályról 

2014. december 1. 100 000 Ft 
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Jankó István: Ezzel a mai ülés véget ért, köszöni szépen a részvételt! Már ebben az 

évben nem találkoznak. Mindenkinek áldott, boldog, szép karácsonyt és boldog újévet 

kíván! 

 

Budapest, 2014. december 17. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2014. december 17. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2014. december 18. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Farkas Krisztina Jankó István 

izottsági tag elnök 

 

 

 


