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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 7.                                 Ikt. sz.: I-537-2/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2019. április 23-án 15.30 órától tartott 

rendkívüli, nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) I. 

emelet 114. sz. termében.  

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:  

Jankó István elnök, 

Görög András alelnök 

Farkas Krisztina  

Csernus László  

Hintsch György  

Bába Szilvia  

Gajárszki Áron  

Kiss Anna  

Horváth Péter Kornélné  

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.  Görög András alelnök      

4.  Bába Szilvia      

5.  Csernus László      

6.  Horváth Péter Kornélné      

7.  Hintsch György      

8.  Kiss Anna      

9.  Gajárszki Áron      

10. Sass Szilárd      

11. Szabó András       

12. Vitéz Gyula        

Tanácskozási joggal résztvevők  aláírás 

Polgármesteri vezetés: 

dr. Hoffmann Tamás polgármester  

Király Nóra alpolgármester  

dr. Molnár László alpolgármester dr. Molnár László 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző  
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Képviselők: 

Barabás Richárd   

dr. Bács Márton   

Budai Miklós   

Gyorgyevics Miklós   

Haidar Norbert   

Junghausz Rajmund   

Kerékgyártó Gábor   

Ludányi Attila   

Keller Zsolt   

Nagyné Antal Anikó   

Szabó György   

Turbók Jánosné   

Vécsei Éva   

Wendlerné dr. Pirigyi Katalin   

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei 

Vladimorova Milena, Bolgár ÖK   

Kárpáti István, Cigány ÖK   

Dr. Korani Lefki, Görög ÖK  

Németh Istvánné, Horvát ÖK   

Pauer Béla, Lengyel ÖK  

Imreh Ferenc József, Német ÖK   

Tóth András, Örmény ÖK   

Elekes Gabriella, Román ÖK   

Hladinec Péter, Ruszin ÖK   

Becseics Péter, Szerb ÖK   

Klauszné Fuzik Ildikó, Szlovák ÖK   

Kondor Péter, Szlovén ÖK   

Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna, Ukrán ÖK   

Polgármesteri kabinet: 

Técsi Judit kabinetvezető  

dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes  

Szabó László kabinetvezető-helyettes  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója helyett Mayer Péter osztályvezető  

Mayer Péter 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója helyett 

dr. Berkovics Gáborné Dr., az Igazgatási osztály vezetője 

 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója  

Soltész Erika 

 

Pápai Magdolna, a Pénzügyi Osztály vezetője Pápai Magdolna 

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

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csoport referense Gódor Ildikó 

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csoport mtsa. Dömök Viktória 

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:  
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dr. Gálné Csabai Klára, a Dél-Budai Tankerületi Központ 

igazgatója 

 

Laucsek István, a Dél-Budai Tankerületi Központ szakmai 

igazgatóhelyettese 

Laucsek István 

Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete  

Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője  

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke, Észak-

Kelenföldi Óvoda vezetője 

Tóth Ildikó 

Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében   

Napirendekhez meghívottak:  

Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda vezetője Pócsné Hermanics Mária 

Dezsőné Sramkó Ágnes a Hatósági Igazgatóság munkatársa Dezsőné Sramkó Ágnes 

Kerekes János, Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola  

Kerekes János 

Fretyánné Kozma Éva, Gazdagrét-Törökugrató Általános 

Iskola 

Fretyánné Kozma Éva 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök  

 

Jankó István: Szeretettel köszöntöm a Bizottságot. Először is jegyzőkönyv-hitelesítőt 

választunk, Farkas Krisztinát javaslom megválasztani.   

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

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Farkas Krisztina bizottsági tagot 

választja meg”. 

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

 

40/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Farkas Krisztina bizottsági tagot választja meg.  

 

Jankó István: Nyolc nyilvános napirendi és két zárt ülési napirend szerepel, most nincs 

sürgősségi napirend. 

A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Szavazzunk a napirendről: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános 

ülés: 1./ Rendeletalkotás Újbuda Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról, előterjesztő: 

dr. Hoffmann Tamás polgármester; 2./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása, 

előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 3./ Sasadi Óvoda alapító okiratával 

kapcsolatos döntés, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 4./ Művészeti 

ösztöndíjak adományozása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 5./ 

Alapítványok támogatása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 6./ Javaslat a 

kulturális és civil pályázatok támogatására, előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök; 7./ 

Új emléktábla állítások kezdeményezése, előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök; 8./   



4 

 

Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László, a 

Jegyzői Igazgatóság igazgatója; Zárt ülés: 9./ Üzlet nyitvatartásának korlátozásával 

kapcsolatos felmentési kérelem, előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság 

igazgatója; 10./ Intézményvezetői pályázatok véleményezése, előterjesztő: dr. Molnár 

László alpolgármester. 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

41/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét 

az alábbiak szerint fogadta el: 

  

Nyilvános ülés:  

1./ Rendeletalkotás Újbuda Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

3./ Sasadi Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

4./ Művészeti ösztöndíjak adományozása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

5./ Alapítványok támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  

6./ Javaslat a kulturális és civil pályázatok támogatására 

Előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök 

 

7./ Új emléktábla állítások kezdeményezése 

Előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök 

 

8./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

Zárt ülés: 

9./ Üzlet nyitvatartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

 

10./ Intézményvezetői pályázatok véleményezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

……………………… 
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A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Soltész Erika, Pénzügyi és Költségvetési 

Igazgatóság igazgatója. 

 

1./ napirendi pont: Rendeletalkotás Újbuda Önkormányzata 2018. évi 

zárszámadásáról 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Soltész Erika: Tisztelettel köszöntöm a Bizottságot, elnök urat, szokásunkhoz híven, elég 

részletesen leírtuk a zárszámadással kapcsolatos beszámolónkat. Azt mindenesetre 

kiemelhetem, hogy ebben az évben is zökkenőmentes volt a gazdálkodásunk, hiányt nem 

termeltünk, nem is termelhetünk egyébként. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy 

május helyett, most április 25-re hoztuk be, de a törvény továbbra is május 31-i 

hatálybalépéssel engedi meg a zárszámadás elkészítését. Annak ellenére be tudtuk hozni most 

áprilisban – nem kevés munkával, túlmunkával –, hogy itt volt a „nyakunkon”, hogy így 

mondjam a kincstár, aki folyamatában ellenőrizte a beszámolónkat is, az előtte lévő 

könyvelési, számviteli, egyéb nyilvántartási dolgainkat, szabályszerűséget vizsgált. A 

jelentést az államháztartásbeli szabályok szerint a zárszámadással együtt a Képviselő-testület 

elé kell terjeszteni. Gyakorlatilag szóban elmondták, hogy minimális mennyiségű hibát 

találtak, aminek természetesen az utóellenőrzésére visszajönnek következő év végén, 

ugyanebben az időszakban, amikor a 2019. év beszámolóját fogjuk készíteni, azt megnézik, 

tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy lényegében rendben találtak mindent, tehát jó a 

gyakorlatunk és megfelelően végezzük a gazdálkodási munkát, pénzügyi, számviteli 

tekintetben mindenképpen. Az, hogy milyen feladatokat hajtottunk végre, ahogy mondtam, 

egyrészt megtalálható a szöveges leírásban, másrészt a rendelet mellékleteiben, az 

Önkormányzat mellékletében, a beruházások és felújítások táblázatban. Még egy dologra 

szeretném felhívni a figyelmet, ez egy pénzügyi beszámoló, ami azt jelenti, hogy sok esetben 

a műszaki megvalósulás már előrébb tart, mint ahogy azt kifizettük december 31-ig. Tehát 

nem feltétlenül ott tart a megvalósítás, ahol az pénzügyileg látható, vagy pénzügyileg 

kiszámítható a százalékos mértéke. Kérem a Bizottságot, hogy javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadásra a zárszámadást. 

 

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

 

Hintsch György: Csak annyit, hogy értelemszerűen ez inkább egy testületi dolog, ezt a vitát a 

testületi ülésen kell lefolytatni a zárszámadással kapcsolatban, nem egy kulturális bizottsági 

ülésen. Egy fél mondat … 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Hintsch György: Lehet, hogy nem fogalmaztam precízen, a zárszámadás inkább egy testületi 

vita, mint a kulturális bizottságon, nem itt fogok önnel vitatkozni … 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Hintsch György: Kulturális és Köznevelési, bocsánat.  

Hogy stabil a kerület gazdálkodása, hát annyi hitelt vettünk föl itt az elmúlt egy évben, hogy 

szép is lenne, hogyha nem lenne stabil a kerület gazdálkodása, vagy költségvetése. Tudom, 

erre lesz mondat, és félig-meddig van benne igazság, konkrét dolgokra vettük föl, de még 



6 

 

egyszer mondom, soha ennyi hitelt és soha ilyen eladósodottság még nem volt a kerületben az 

elmúlt harminc valahány éve, azóta ilyen nem történt, ennyi hitelt még soha nem vettünk föl. 

Ezt is nézni kell, amikor arról beszélünk, hogy milyen stabil ennek a kerületnek a 

költségvetése, vagy gazdálkodása. 

 

Jankó István: Arra kérem igazgató asszonyt, hogy azért ez ne hagyjuk megválaszolatlanul. 

Kettő, Köznevelési és Kulturális Bizottság. Azért jó, hogy itt van ez a napirendi pont, mert, ha 

képviselő úr megnézi a 9. számú mellékletet, vagy azt hiszem, a kilences, azért ott egy csomó 

intézmény felújítása, ami azért szorosan kapcsolódik a bizottsághoz, de átadnám a szót 

igazgató asszonynak. 

 

Soltész Erika: Lehet, hogy soha ennyi hitelt az Önkormányzat nem vett föl, ezt én nem 

tudom. Mert én a múltat annyira nem tudom visszaidézni. Nyolc éve vagyok itt és azt 

megelőzően olyan nagyon régre visszamenni nem tudok. De oda vissza tudok menni, mert az 

adósságkonszolidáció már amióta én itt vagyok történt az Állam részéről, és nagyon nehezen 

vettem én azt tudomásul, hogy amit fölvett annak idején, ha jól emlékszem még nem ebben az 

érában a Zsombolyai Kft. – testületi ülésre meg fogom nézni, hogy összesen mennyi pénzt –

vett föl, és az még mindig tart, és 2026-ig, meg 2023-ig még fizetni kell, sok-sok milliárd 

forintot. Az is tekinthető az Önkormányzat adósságának, csak ugye nem vonták be az 

adósságkonszolidációba ezt a részt. Úgyhogy ez így azért nem igaz, hogy ha az 

Önkormányzatot a cégeivel együtt nézzük. 

 

Hintsch György: Próbálok udvariasan fogalmazni, de azért ilyet ne tessék mondani, hogy 

sok-sok milliárdot, jó esetben sok-sok százmillió forint volt, és az adósságkonszolidáció 

jegyében a többi kerület, meg többi város lényegesen több hitelt vett föl. Valóban, 2010 előtt 

a Zsombolyai Kft.-nek volt egy hitele, ha jól emlékszem ötszáz, de sok-sok milliárd az biztos 

nem volt, „ide a rozsdás bökőt”, de akkor nézzük meg majd közösen most csütörtökig. 

Valóban fölvettünk akkor egy hitelt, 2026-ig, nem tudom pontosan meddig tart pontosan a 

törlesztése, de mi nem csináltunk olyat – és nem önnek címezem elsődlegesen, nem az ön 

kritikája –, hogy fölveszünk egy hitelt és majd a következő önkormányzati ciklus kezdi el 

törleszteni, ezt megint nagyon udvariasan azt tudom mondani, hogy nem elegáns ilyet 

csinálni. Ha fölveszünk egy hitelt, akkor azt kezdjük el törleszteni, akár hogy ha tíz évig tart, 

akkor is, de, hogy fölveszünk egy hitelt és a következő ciklusban kezdjük el törleszteni, az 

szerintem nem korrekt. De a sok-sok milliárd, fényévekre van a valóságtól, tisztelettel jelzem 

önnek. 

 

Jankó István: Azért itt emlékeztetnék a Hauszmann csarnokra, amit nem mi vettünk fel, de 

viszont mi fizettük ki. Csak úgy zárójelben. 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólások.) 

 

Jankó István: Több hozzászóló nincs, a vitát lezárom. Két határozati javaslat van, tudunk-e 

egyben szavazni a kettőről, Igen. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „A Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy 

határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a) a 

„Rendeletalkotás Újbuda Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról” című előterjesztés 

határozati javaslatait; b) az Újbuda Önkormányzata 2018. évi zárszámadási rendeletét. 

Határidő: 2019. április 25., felelős: Jankó István elnök.” 
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A Bizottság 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

42/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal és 2 tartózkodással úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek   

 

a) a „Rendeletalkotás Újbuda Önkormányzata 2018. évi 

zárszámadásáról” című előterjesztés határozati javaslatait; 

 

b) az Újbuda Önkormányzata 2018. évi zárszámadási 

rendeletét. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Soltész Erika, Pénzügyi és Költségvetési 

Igazgatóság igazgatója. 

 

2./ napirendi pont: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Soltész Erika: A rendeletmódosítás most elsősorban arról szól, hogy a zárszámadás, amit 

majd elfogad a Képviselő-testület, ott a pénzmaradvány, elsősorban a szabad 

pénzmaradványról történik egy rendelkezés és annak beépítése történik meg ebbe a 

rendeletmódosításba, hogy a munkák megkezdődhessenek. 

 

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

Két döntési javaslat van, amit javasolunk a Képviselő-testületnek elfogadásra, az első a 

nyersanyagnorma, ha jól látom, a másik meg maga a rendelet. Tudunk-e egyben szavazni? 

Igen, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „A Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a) az „A 2019. évi költségvetési rendelet 

módosítása” című előterjesztés határozati javaslatait; b) a 2019. évi költségvetési rendelet 

módosítását. Határidő: 2019. április 25., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

43/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
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a) az „A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása” című 

előterjesztés határozati javaslatait; 

 

b) a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

3./ napirendi pont: Sasadi Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

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

Egy határozati javaslatról szavazunk, ez a férőhelyekről szól: „A Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a „Sasadi Óvoda alapító okiratával kapcsolatos 

döntés” című előterjesztést. Határidő: 2019. április 25., felelős: Jankó István elnök. 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

44/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 

 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a „Sasadi Óvoda alapító 

okiratával kapcsolatos döntés” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

4./ napirendi pont: Művészeti ösztöndíjak adományozása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Mint minden évben idén is művészeti ösztöndíjakat adományozhat a 

Képviselő-testület. Az Újbuda Mecénás ösztöndíjra összesen 24 pályázat érkezett. Kérem a 

Bizottságot, hogy támogassa az elnök javaslatait. 

 

Jankó István: Javaslatom az, hogy az egyszeri ösztöndíjra pályázók közül Csányi Tamást 

helyezzük át a Cseh Tamás ösztöndíjasnak, így javaslom egyszeri ösztöndíjra Sárhelyi Erikát, 

illetve Gévai Csilla Juliannát. Alkotói ösztöndíjra javaslatom Brückner-Szalóky Jánost, illetve 

az egyszeri ösztöndíjasok közül ide átkerülne Brjeska Dóra Ildikó. Pályakezdő 
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ösztöndíjasoknál Bán András, illetve Kollár-Klemencz Kata Virág a javaslatom, és amit az 

előbb említettem a Cseh Tamás ösztöndíjnál Csányi Tamást javasolnám az ösztöndíjra. 

Kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Tudunk így egyben szavazni, Akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy 

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy adományozzon a) Brückner-Szalóky 

János részére 2019. júliusától havi 75.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat 

12 havi időtartamra; b) ‒ a megpályázott egyszeri Újbuda Mecénás alkotói ösztöndíj helyett ‒ 

Brjeska Dóra Ildikó részére 2019. júliusától havi 75.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás 

alkotói ösztöndíjat 12 havi időtartamra; c) Sárhelyi Erika részére 2019. évre 600.000,- Ft 

összegű egyszeri Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat; d) Gévai Csilla Julianna részére 

2019. évre 600.000,- Ft összegű egyszeri Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat; e) Bán 

András részére 2019. júliusától havi 60.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás pályakezdő 

ösztöndíjat 12 havi időtartamra; f) Kollár-Klemencz Kata Virág részére 2019. júliusától 

havi 60.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás pályakezdő ösztöndíjat 12 havi időtartamra; g) ‒ a 

megpályázott egyszeri Újbuda Mecénás alkotói ösztöndíj helyett ‒ Csányi Tamás részére 

2019. júliusától havi 75.000,- Ft összegű Cseh Tamás zenei ösztöndíjat 12 havi időtartamra.  

Határidő: 2019. április 25., felelős: Jankó István elnök. 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

45/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

adományozzon 

 

a) Brückner-Szalóky János részére 2019. júliusától havi 75.000,- Ft 

összegű Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat 12 havi időtartamra; 

 

b) ‒ a megpályázott egyszeri Újbuda Mecénás alkotói ösztöndíj helyett ‒ 

Brjeska Dóra Ildikó részére 2019. júliusától havi 75.000,- Ft összegű 

Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat 12 havi időtartamra; 

 

c) Sárhelyi Erika részére 2019. évre 600.000,- Ft összegű egyszeri 

Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat; 

 

d) Gévai Csilla Julianna részére 2019. évre 600.000,- Ft összegű egyszeri 

Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat; 

 

e) Bán András részére 2019. júliusától havi 60.000,- Ft összegű Újbuda-

Mecénás pályakezdő ösztöndíjat 12 havi időtartamra; 

 

f) Kollár-Klemencz Kata Virág részére 2019. júliusától havi 60.000,- Ft 

összegű Újbuda-Mecénás pályakezdő ösztöndíjat 12 havi időtartamra; 

 

g)  ‒ a megpályázott egyszeri Újbuda Mecénás alkotói ösztöndíj helyett ‒ 

Csányi Tamás részére 2019. júliusától havi 75.000,- Ft összegű Cseh 
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Tamás zenei ösztöndíjat 12 havi időtartamra.  

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

5./ napirendi pont: Alapítványok támogatása  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Két egyedi támogatási igény van, az egyik az Örökség és Társadalom 

Alapítványt és a Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítványt javasoljuk támogatni. Az 

egyiket 1 M forinttal, a másik alapítványt pedig 600 E forinttal. 

 

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

Két határozati javaslat van, amit szeretnénk a Képviselő-testületnek ajánlani, szavazhatunk 

egyben a kettőről? Igen. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a) az Örökség és Társadalom Alapítvány 

1 000 000,- Ft-os támogatását tűzfalfestmények készítéséhez; b) a Kölyök Aranycsapat 

Közhasznú Alapítvány 600 000,- Ft-os támogatását az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 

Iskola 50. évfordulójának megünneplésére a 2019. évi költségvetés 8.1.7. Támogatások 

céltartaléka sorról előfinanszírozással, és kérje fel a Polgármestert a támogatási szerződések 

aláírására. 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

46/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy hagyja jóvá  

 

a) az Örökség és Társadalom Alapítvány 1 000 000,- Ft-os 

támogatását tűzfalfestmények készítéséhez; 

 

b) a Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítvány 600 000,- Ft-

os támogatását az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 

Iskola 50. évfordulójának megünneplésére  

 

a 2019. évi költségvetés 8.1.7. Támogatások céltartaléka sorról 

előfinanszírozással, és kérje fel a Polgármestert a támogatási 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 25.  

Felelős:    Jankó István elnök 
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6./ napirendi pont: Javaslat a kulturális és civil pályázatok támogatására 

Előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök 

 

Dr. Téglási László: Beérkeztek a kérések, mindkettő pályázatra, a kulturálisra és a civil 

pályázatokra 10-10 M forintot biztosít. Kérem elnök urat, hogy tegye meg javaslatát. 

 

Jankó István: Már megtettük, a TTR-ben úgy került feltöltésre, hogyha megnézte a Bizottság 

a feltöltött javaslatokat, akkor ott láthatta. 

A kérdések körét megnyitom. 

 

Gajárszki Áron: Részben érintettként engem érdekelne, hogy itt is közel 50 M forint volt 

csak a civil támogatásoknál az igény, erről nem volt sosem szó, hogy növeljük ennek az 

összegét? Mert ez a 10 M forint, ha belegondolunk egy civil szervezet életébe, akkor ez két-

három kicsit komolyabb civil szervezetre lenne elég. Igazából jelképes támogatásokat 

nyújtunk. Nyilván ez is fontos lehet, bár szerintem az adminisztratív költsége ezeknek adott 

esetben sokszor ilyen 50 E forintokat ítélt meg a Bizottság. Azt gondolom, hogy ezeknek az 

adminisztrációs költsége, az, hogy ezt valaki beadta, végigkínlódta – nem volt egyszerű a 

beadás, mert cégkapun keresztül kellett beadni – érdemes lenne átgondolni, hogy mi az a 

minimum összeg, amit adunk, mert ez így jól mutat, hogy mennyi civil szervezetet 

támogattunk, milyen sok beadás volt, de gyakorlati haszna ezeknek gyakorlatilag kevés így, 

ebben a formában. Nem tudom, hogy fölmerült-e, hogy emeljük a támogatás keretét, illetve 

legyen egy minimum összeg, javasolnám a 100 E forintot, ami alatt nem nagyon látom 

értelmét ilyen pályázatokat írogatni. de lehet, hogy én látom ezt rosszul. 

 

Csernus László: Hadd válaszoljak Gajárszki képviselő kérdésére. Vannak olyan pályázók, 

akik 100 E forint alatt pályáznak. Tehát megesik ez, úgyhogy minimum összeget nincs 

értelme kikötni. Vannak olyan nagyobb civil szervezetek, amelyek valóban támogatásra 

szorulnak, de nem biztos, hogy pont ebből a pályázati pénzből. Az valóban megfontolandó, 

hogy igen aktív és erős civil szervezeti működés van itt a XI. kerületben, hogyha a 

költségvetés megengedi, akkor esetleg a jövő évben úgy lesz kiírva a pályázat, amin, ha 

lehetséges és a költségvetés megengedi, akkor ezen az összegen lehet emelni. Összességében 

– már nincs itt igazgató asszony a pénzügyi vonalról – az egyik évben megkértem, hogy 

számoljuk össze, hogy összességében civil szervezeteknek mennyit adunk – akár úgy is, hogy 

kedvezményes bérleti díjjal, mint elmaradt haszonként is, meg ilyenekben – azt lehet 

mondani, hogy 100 milliós nagyságrendű az az összes pénzügyi juttatás, amit civilszervezeti 

szinten mi kiadunk. Akkor ennek csak egy része ez a pályázat, amit csinálunk. Tehát azt 

gondolom, hogy összességében kell ezeket venni. Van rengeteg olyan civil szervezet, 

amelyekkel közvetlenül kedvezményes módon bérel helyiséget tőlünk és így tudjuk 

támogatni. Azt gondoljuk, hogyha megkapja egyik irányból ezt a támogatást, akkor nem 

biztos, hogy még egyszer meg kell neki adni egy 500, vagy 600 ezer forintos rezsiköltségre is 

a támogatást. Mindenesetre, azt én is tudom támogatni, hogyha ez emelhető a költségvetés 

szintjén, akkor emeljük és támogassuk a civileket. 

 

Görög András: Végül is elmondta Csernus László, amit én is gondoltam elmondani, avval 

egyetértek, ha módunkban áll, akkor támogassuk a pályázatokat. Azt, hogy 100 ezer forint 

alatt ne, azt én sem javaslom, hiszen mondjuk egy alapítvány működési támogatásánál, 

mindenki ingyen dolgozik, akkor valóban a működési költség, a bankköltség és néhány 

irodaszerre, ami bőven akár 100 ezer forint lehet, inkább azt érdemes megnézni, hogyha 
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valaki mondjuk 3 millió forintra pályázott, és annak adunk 100 ezer forintot, annak van-e 

értelme. Annak szerintem kevésbé van, mintha valaki 150 ezerre pályázott és adunk neki 100-

at, vagy 50 ezret. Szerintem itt a pályázatok elbírálásánál ez szempont volt, aki nagy összegre 

pályázik, annak hiába adunk keveset, úgysem tudja megvalósítani azt a célját, vagy eleve 

„föltolta” a pályázati összeget, akkor meg úgy járt, ha valaki reálisan látja a lehetőségeit és 

úgy „lövi be” a pályázott összeget, ahhoz képest szerintem egész szép összeget sikerült 

kiosztani. A költségvetés függvényében én is támogatom, ha ezt lehet, akkor emeljük az 

összeget. 

 

Gajárszki Áron: Közel 200 milliónyi érték teremtődne, vagy hát annyi pályázati költségvetés 

került be, amiből az önrészekkel együtt, ehhez képest volt pályázat 87 millió, tehát elég sokat 

hozzáraknak a civilek is, és adott esetben ez csak egy projekt, sokszor működési célú 

támogatás. Egyet találtam, egy 45 ezer forintos pályázatot, utána volt egy 72 ezres, és a többi 

nagyjából 100, 200 ezer forintról indult. Ezért mondom, hogy lényegét tekintve 

nagyságrendileg a 100-tól indulnak és nagyjából 1 millióig szóródnak, de én csak ezért 

javasoltam, hogy legalábbis nekem, személyesen elég tragikus élmény volt, mire sikerült az 

ügyfélkapun keresztül beadni ezt a pályázatot, de biztos én vagyok ügyetlen. Ez egy 

adminisztrációs teher, szerintem bagatell összegekkel nem érdemes feltétlen szórakozni. 

Valóban, ha önkéntesként dolgoznak nagyon sokan, akkor ettől még lehet működési célra 

támogatást kérni. Én mindenképpen tudnám támogatni, hogy akár duplájára megemeljük ezt a 

keretet. Mert most tényleg nagyon sok olyan van, ahol nagyon kis töredék részt szavazott meg 

a Bizottság, gyakorlatilag nem végrehajtható az adott pályázat. Az esetek jelentős részében 

így van.  

 

Jankó István: Annak idején a tábori pályázatok évente 5 millió forint volt, ami nagyon kevés 

volt, és úgy emelkedett meg 15 millióra ugyanilyen javaslat alapján, gondolom, hogyha erre 

szükség van, akkor szerintem nincs akadálya ennek.  

 

Dr. Téglási László: A technikai és adminisztrációs részről röviden. Tavaly óta kötelező a 

civil szervezeteknek ügyfélkapun keresztül elektronikusan kell beadni, megértjük, hogy 

sokaknak nehézséget okoz, a Hivatal e miatt senkit nem fog elutasítani, igyekszünk 

megoldani, hogyha bármilyen változás áll be az alapítványnál, kuratóriumnál, addig nem 

megy át, ad abszurdum papír alapon is. Ezen ne múljon, e miatt ne essenek el esetlegesen a 

támogatásoktól a civil, vagy kulturális szervezetek. 

 

Jankó István: További bejelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Két határozati javaslat van, 

egyik a kulturális, másik a civil. Szavazhatunk egyben? Igen. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. 

kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

alapítványok esetén javasolja a Képviselő-testületnek, egyéb esetekben a Polgármesternek, a) 

hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező 1. számú táblázatban szereplő kulturális 

pályázatok támogatását a „Javaslat/Döntés” oszlopban szereplő összeggel a 2019. évi 

költségvetés, 1.7.21 Kulturális pályázatok sorról előfinanszírozással, a megjelölt esetekben 

utófinanszírozással. b) hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező 2. számú táblázatban 

szereplő civil szervezeteknek működésük, fejlesztésük segítésére kiírt pályázatok támogatását 

a „Javaslat/Döntés” oszlopban szereplő összeggel a 2019. évi költségvetés, 1.7.22 Civil 

szervezetek támogatása sorról előfinanszírozással, a megjelölt esetekben utófinanszírozással. 

Határidő: 2019. április 25., felelős: Jankó István elnök.” 
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A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

47/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, alapítványok esetén javasolja 

a Képviselő-testületnek, egyéb esetekben a Polgármesternek,  

 

a) hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező 1. számú 

táblázatban szereplő kulturális pályázatok támogatását a 

„Javaslat/Döntés” oszlopban szereplő összeggel a 2019. 

évi költségvetés, 1.7.21 Kulturális pályázatok sorról 

előfinanszírozással, a megjelölt esetekben 

utófinanszírozással. 

 

b) hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező 2. számú 

táblázatban szereplő civil szervezeteknek működésük, 

fejlesztésük segítésére kiírt pályázatok támogatását a 

„Javaslat/Döntés” oszlopban szereplő összeggel a 2019. 

évi költségvetés, 1.7.22 Civil szervezetek támogatása 

sorról előfinanszírozással, a megjelölt esetekben 

utófinanszírozással. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

7./ napirendi pont: Új emléktábla állítások kezdeményezése 

Előterjesztő: Jankó István bizottsági elnök 

 

Dr. Téglási László: Négy kérelem érkezett be az utóbbi időben emléktábla állításra. A dr. 

Kelety Gézával kapcsolatos emléktáblát tudná érdemben tárgyalni most a Bizottság, mert a 

másik három még hiánypótlás alatt van, mert nincs meg még minden adat ahhoz, hogy a 

Bizottság elé terjesszük döntésre. Azt szeretném ennél az emléktáblánál kiemelni, hogy nekik 

az a kérésük, hogy két emléktáblát is szeretnének elhelyezni, ha lehetséges ezért az összegért, 

bruttó 350 ezer forintért. Javasolják, hogy mind a két helyen élt dr. Kelety Géza és fontosnak 

tartanák, de ha a Bizottság úgy dönt, hogy csak egy helyszínre tartja méltónak, azt is 

elfogadják.  

 

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

 

Hintsch György: Nem akarok ebbe nagyon mélyen belemenni, de szerintem ennél az 

úriembernél lényegesen nagyobb emberek is laktak ebben a kerületben és nincs minden 

házukon, ahol laktak emléktábla, Karinthytól még sok embert lehetne felsorolni szerintem … 
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(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Hintsch György: … de nem hiszem, hogy minden házon van, ahol éltek, laktak. Nem tudom, 

ki ez az úriember,, a Rendőr Minisztérium megalapítója, biztos nagyon nagy ember volt, meg 

valószínűleg megérdemli az emléktáblát, de, hogy minden házon, ahol ő élt és lakott, valamit 

csinált, ott legyen egy emléktábla, én ezt azért túlzásnak tartom. De ez csak egy privát 

vélemény.  

 

Jankó István: További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. 

Én javaslom, hogy mind a kettőt, ugyanannyi összegért, ha egyet javaslunk, akkor is 

ugyanannyi, ha kettőt, akkor is ugyanannyi. Ha nem így lenne, akkor elgondolkodnék rajta, 

hogy javasoljam-e. 

Egy határozati javaslat van előttünk, szavazásra teszem fel: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy javasolja 

Polgármester úrnak Dr. Kelety Géza (1874-1952) egykori Magyar Királyi Rendőrfőkapitány-

helyettes, az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal vezetője, a Bűnügyi Múzeum 

megalapítója, későbbi igazgatója tiszteletére tervezett szöveges emléktáblák felállítását a 

Diószegi út 57. sz. alatti ház (hrsz.: 4670) homlokzatán, valamint a Szüret utca 19. sz. alatti 

ház (hrsz.: 4935) homlokzatán. Javasolja továbbá a Bizottság a 2 emléktábla felállításához 

szükséges költség 50%-ának, de maximum 350.070,- Ft biztosítását az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetése 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások soráról. 

Határidő: 2019. április 30., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

48/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy javasolja Polgármester 

úrnak Dr. Kelety Géza (1874-1952) egykori Magyar Királyi 

Rendőrfőkapitány-helyettes, az Országos Bűnügyi Nyilvántartó 

Hivatal vezetője, a Bűnügyi Múzeum megalapítója, későbbi 

igazgatója tiszteletére tervezett szöveges emléktáblák felállítását 

a Diószegi út 57. sz. alatti ház (hrsz.: 4670) homlokzatán, 

valamint a Szüret utca 19. sz. alatti ház (hrsz.: 4935) 

homlokzatán. Javasolja továbbá a Bizottság a 2 emléktábla 

felállításához szükséges költség 50%-ának, de maximum 

350.070,- Ft biztosítását az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetése 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri 

alkotások soráról. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

  



15 

 

8./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

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

Egy határozati javaslatról szavazunk: „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a határozat 

mellékletét képező táblázatban foglalt támogatottak a támogatási célnak megfelelően 

használták fel a támogatási összegeket. Határidő: 2019. április 24., felelős:  Jankó István 

elnök.” 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

49/KKB/2019./IV.23./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodással úgy határozott, szakmailag igazolja, 

hogy a határozat mellékletét képező táblázatban foglalt 

támogatottak a támogatási célnak megfelelően használták fel a 

támogatási összegeket. 

 

Határidő: 2019. április 24. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 
49/KKB/2019./IV.23./ számú határozat melléklete 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Civil támogatás 

1. 
Albertfalva Református 

Hitéletéért Alapítvány 
Működési költség 2019. január 30. 200 000 Ft 

2. 
Külső-Kelenföldi 

Reformátusokért 

Alapítvány 

Működési és fejlesztési 

költség 
2019. január 30. 150 000 Ft 

Egyéb támogatás 

3. 
Eleven Blokk Művészeti 

Alapítvány 

2018. évi működési 

támogatás 
2019. január 30. 1 100 000 Ft 

4. 
Eleven Blokk Művészeti 

Alapítvány 

Kulturális, művészeti 

események szervezése 
2019. január 30. 

1 400 000 Ft helyett      

1 386 761 Ft-tal 

számolt el, a 

fennmaradó összeget 

visszautalja 

5. 
Gesualdo Kamarakórus 

Egyesület 
Hangverseny rendezése 2019. március 30. 500 000 Ft 
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6. 
Kisebbségekért - Pro 

Minoritate Alapítvány 

XXIII. Csángó Bál 

rendezése 
2019. április 30. 400 000 Ft 

7. 
Kiss Áron Magyar 

Játék Társaság 

Kiállítások, kézműves 

foglalkozások 

szervezése, kiadvány 

megjelentetése 

2019. január 30. 700 000 Ft 

8. 
Kürti Erzsébet Önsegítő 

Egyesület 

Gáztűzhely, bútorok, 

műanyagáru vásárlása 
2019. március 2. 100 000 Ft 

9. 
Mozgássérültek 

Budapesti Egyesülete 

Karácsonyi rendezvény 

támogatása 
2019. március 30. 

100 000 Ft helyett       

87 250 Ft-tal számolt 

el, a fennmaradó 

összeget visszautalja 

10. 
Napfivér Holdnővér 

2004 Kft. 

2018. évi kulturális 

programok rendezése 
2019. január 30. 8 000 000 Ft 

     

 
Budapest, 2019. április 24. 

  

   
Jankó István 

 

   
elnök 

 
Jankó István: Zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

Budapest, 2019. április 23. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2019. április 29. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2019. május 7. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Farkas Krisztina s. k. Jankó István s. k. 

bizottsági tag elnök 
 


