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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 5.                                   Ikt. sz.: I-550-2/2016. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2016. március 29-én 15.00 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, 

Hintsch György alelnök 

Farkas Krisztina alelnök 

Bába Szilvia  

Görög András  

Csernus László  

Horváth Péter Kornélné  

Kiss Anna  

Kreitler-Sas Máté  

Sass Szilárd  

Szabó András  

Vitéz Gyula  

Bizottság tagjai közüli távol van:         

-   

 

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   



2 

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 kabinetvezető-helyettes  

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 Jegyzői Igazgatóság igazgatója dr. Téglási László 

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. referense Gódor Ildikó 

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csop. mts.-a Dömök Viktória 

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  

Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző  

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke Tóth Ildikó 
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Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében  

Napirendekhez meghívottak:  

dr. Berkovics Gáborné Dr., az Igazgatási Osztály vezetője dr. Berkovics Gáborné Dr. 

Dezsőné Sramkó Ágnes a Vállalkozási Csoport mts.-a Dezsőné Sramkó Ágnes 

Fülöp Krisztina, a Programkoordinációs Csop. mts.-a Fülöp Krisztina 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök 

 

Jankó István: Tisztelettel köszönti a Bizottságot, megállapítja, hogy a Bizottság 

határozatképes. Első teendőjük, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt válasszanak. Javasolja Kiss 

Annát megválasztani: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének Jankó István elnököt és Kiss Anna  bizottsági tagot választja meg. 

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

 

21/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Kiss 

Anna  bizottsági tagot választja meg. 

 

Jankó István: A kiküldött kilenc napirendi ponthoz nem érkezett sürgősségi előterjesztés, a 

sorrenden nem változtatnak, nem merült fel ilyen igény.    

A napirendi vitához nem volt hozzászólás. Szavazásra teszi fel a mai ülés napirendjét a 

következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadta el: Zárt ülés: 1./ Üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos 

felmentési kérelmek,  előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója, 

meghívott vendégek: Gyorgyevics Miklós, Haidar Norbert önkormányzati képviselők; 

Nyilvános ülés 2./ Óvodai alapító okiratok és pedagógiai programok módosítása, előterjesztő: 

dr. Molnár László alpolgármester; 3./ Óvodai beiratkozás, 2016 előterjesztő: dr. Molnár 

László alpolgármester; 4./ Támogatási kérelem benyújtása a "Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése" c. felhívásra, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester; 5./ 2016. évi közművelődési támogatások, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester; 6./ Az YMISO HUNGARY Kulturális Közhasznú Egyesülettel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosítása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 7./ 

Névhasználati kérelmek, előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

elnöke; 8./ Javaslat emléktáblák 2016. évi megvalósítására, előterjesztő: Jankó István a 

Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke; 9./ Támogatások elszámolásainak szakmai 

igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója.” 

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

 

22/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét 

az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 

Zárt ülés: 
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1./  Üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési 

kérelmek 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

Meghívott vendégek: Gyorgyevics Miklós, Haidar Norbert, 

                                  önkormányzati képviselők 

 

Nyilvános ülés:  

 

2./ Óvodai alapító okiratok és pedagógiai programok módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

3./  Óvodai beiratkozás 2016 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

4./ Támogatási kérelem benyújtása a "Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése" c. felhívásra 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ 2016. évi közművelődési támogatások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

6./ Az YMISO HUNGARY Kulturális Közhasznú Egyesülettel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

7./  Névhasználati kérelmek 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

 

8./ Javaslat emléktáblák 2016. évi megvalósítására 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

 

9./  Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

……………………… 

 

1./ napirendi pont: ZÁRT ÜLÉS (Külön jegyzőkönyvben rögzítve)  

 

……………………… 

 

2./ napirendi pont: Óvodai alapító okiratok és pedagógiai programok módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: Ahogy az előterjesztésben láthatják, az előterjesztés három részre 

tagolódik, az alapító okiratok, a pedagógiai programok, illetve a továbbképzési programokkal 

van összefüggésben. Mindhárom témakör egymással összefügg. A pedagógiai programok 

módosításra kerültek, ezért az alapító okiratoknál szükséges a módosítások átvezetése. Ennek 

megfelelően a Gazdagréti Óvodánál a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító 

módosítást szükséges beemelni az alapító okiratba. Továbbá a Gazdagréti Óvodán belüli 

férőhelyszám változások pontosításra kerültek, illetve kért a nevelőtestület egy névváltozást, 
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az „Aranykapu” nevet venné fel újra az óvoda. A többi változás technikai jellegű korrekció, 

illetve Kelenvölgy-Őrmezőnél van még egy olyan irányú tartalmi változás, hogy az óvoda 

kérte, hogy ne csak a Kelenvölgyi Óvodában, hanem legyen lehetőség a Menyecske utcai 

óvodában is egy németes csoport indítására. Azt javasolja, hogy a Képviselő-testület erre is 

adjon engedélyt az alapító okirat módosításában. A pedagógiai programok módosítása, 

felülvizsgálata, újraalkotása is megtörtént, ezúton is szeretné megköszönni az összes 

nevelőtestületi tagnak, akik részt vettek ebben a nem kis munkában, külön köszöni az 

óvodavezetőknek, akik segítettek ezt a munkát lekoordinálni. Ha összeadták a mellékleteket, 

az egy több ezer oldalas dokumentum gyűjtemény lett így. Azt gondolja, hogy ennek 

megfelelően biztos, hogy vannak benne még csiszolandó területek, de nagy összességében 

elfogadható, és korszerű pedagógiai programok születtek az óvodáknál. Külön kiemelné 

azokat az elemeket, amelyek újonnan kerültek be. A jövőben minden egyes óvodánál 

szeretnék, hogyha programszinten megvalósulnának azok az érzékenyítő programok, amelyek 

eddig csak projektszinten jelentkeztek egy-egy óvodánál. Ugyanakkor az a visszajelzés 

érkezett, hogy a 2014. óta kipróbált „Közös a Napunk” projekt nagy sikerrel szerepelt az 

óvodákban, nemcsak az óvodapedagógusok, hanem a szülők is nagy elégedettséggel fogadták 

ezt a programot, éppen ezért szeretnék, ha a jövőben minden kerületi óvodában megvalósulna 

ez a program. A kerületben található Közlekedéstudományi Intézettel az Önkormányzat kötött 

egy együttműködési megállapodást, ennek az egyik alpontjában a jövőben szeretnék 

kiteljesíteni az óvodákban a biztonságos közlekedésre való felkészítés lehetőségét. A 

Közlekedéstudományi Intézet biztosítani fogja ehhez a megfelelő szakmai hátteret a 

Rendőrkapitánysággal karöltve, megadják azokat a képzéseket az óvodapedagógusoknak, 

amire szükségük van ahhoz, hogy a biztonságos közlekedést a gyermekek mindennapi életébe 

be tudják építeni, és az Önkormányzat vállalni fogja ennek a finanszírozását. Amint azt az 

elmúlt években is tapasztalhatták, idén is további KRESZ parkokat fog az Önkormányzat 

átadni, a következő most tavasszal az Érem utcai óvodánál fog elkészülni. Ezenkívül, mint azt 

korábban már említették, az óvodák vállalása alapján támogatják a különböző szakmai 

centrumoknak a kialakítását, hogy mindazokat a szakmai feladatokat, amit az egyes óvodák 

felvállalnak, azokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudják teljesíteni, illetve 

segítsék a kerület óvodáit, hogy azokat a típusú tevékenységeket a lehető legmagasabb 

színvonalon tudják végezni a jövőben. Mint ahogy az előterjesztésben jelezte, szakmai 

munkaközösség, óvodai nevelőtestület, területi védőnő, óvodapszichológus és szülői szervezet 

is véleményezte a pedagógiai programot, és a Újbuda Német Önkormányzata is, mindegyik 

egyhangú támogatásáról biztosította az óvodákat, hogy megvalósítsák ezeket a programokat. 

Kéri a Bizottságot, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ezek elfogadását. Az ötéves 

továbbképzési programmal kapcsolatban nem szeretne kitérni, hiszen itt arról van szó, hogy 

az új nevelési programjukhoz igazították az óvodák a továbbképzési programjaikat, és 

értelemszerűen, hogy ezek a programok megvalósulhassanak az óvodákban, a jelenlegi 

állásukhoz igazították a továbbképzési programot.  

 

Jankó István: A hozzászólásában elmondja, amint azt Molnár László alpolgármester is 

mondta, hatalmas munka volt ezt a programot összehozni, hiszen egy-egy óvodának száz 

oldal fölötti a pedagógiai programja. Átnézte azt a területet, amihez gondolja, hogy ért, és 

sajnos megint ugyanazokat a hibákat látta. Jóval kevesebbet, de még mindig vannak benne 

hibák. Azt javasolja a Bizottságnak, hogy a képviselő-testületi ülésig ezek a hibák legyenek 

kijavítva, és ezeknek a kijavításával együtt tudja csak elfogadni. Mondana példákat is. A 

Sasadnál teljes zűrzavar van, a szakértői bizottságoknak a feladatköre kavarodik a tankerületi 

szakértői bizottsággal, beiskolázási vizsgálat már nincsen, iskolakezdési vizsgálat van, 

tanácsadást nem ad a szakértői bizottság, az a tagintézmény feladata. Olyan intézmény nincs, 

hogy Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, ilyen már régen nincs, több pedagógiai 
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programban is előfordul. A diszlexia szót felejtsék el a pedagógiai programból, hiszen az 

óvodásoknál még nem áll fenn, hiszen nem tudnak még olvasni. A gyógytestnevelés helyett 

gyógytornát írni, szerinte az is szakmai hiba. De folytathatná, a Szentimrevárosi Óvodánál a 

szakértői bizottság elnevezése rossz, az Albertfalvi Óvodánál a 89-91. oldalon, 93. oldalon 

Őrmezőnél, Észak-Kelenföldnél, Dél-Kelenföldnél. A Gazdagréti és a Lágymányosi 

Óvodánál volt csak minden rendben. Kéri, hogy ezeket a javításokat tegyék meg, és csak 

ezekkel együtt tudja elfogadni a programokat. 

 

Jankó István: További hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel az első 

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

határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tárgyalja meg és fogadja el a képviselő-

testületi előterjesztés határozatában felsorolt óvodák módosító okiratát és egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Határidő: 2016. március 31., felelős: Jankó István 

elnök.”  

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

28/KKB/2016./III.29./ 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 képviselő-testületi előterjesztés határozatában 

felsorolt óvodák módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát.  

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

Jankó István: Szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot az alábbiak szerint: „A 

Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

tárgyalja meg és adja egyetértését a képviselő-testületi előterjesztés határozatában 

felsorolt óvodák 2016. szeptember 1-jétől hatályos Pedagógiai Programjaiban lévő 

Érzékenyítő program, Biztonságos közlekedési program és az intézményeken átívelő 

Szakmai Centrumok feladatainak ellátásához a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

ülésén elhangzott módosításokkal együtt. Határidő: 2016. március 31., felelős: Jankó István 

elnök.” 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

29/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

tárgyalja meg és adja egyetértését a képviselő-testületi előterjesztés 

határozatában felsorolt óvodák 2016. szeptember 1-jétől hatályos 

Pedagógiai Programjaiban lévő Érzékenyítő program, Biztonságos 

közlekedési program és az intézményeken átívelő Szakmai Centrumok 

feladatainak ellátásához a Kulturális és Köznevelési Bizottság ülésén 

elhangzott módosításokkal együtt. 
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Határidő: 2016. március 31. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

Jankó István: Szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot az alábbiak szerint: „A 

Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

tárgyalja meg és fogadja el képviselő-testületi előterjesztés határozatában felsorolt 

óvodák 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-éig hatályos továbbképzési 

programját. Határidő: 2016. március 31., felelős: Jankó István elnök.” 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

30/KKB/2016./III.29./ 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 képviselő-testületi előterjesztés határozatában 

felsorolt óvodák 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-éig hatályos 

továbbképzési programját. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

3./ napirendi pont: Óvodai beiratkozás 2016 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Jankó István: Arról szól az előterjesztés, hogy a fenntartó határozza meg, hogy mikor legyen 

az óvodai beiratkozás és a javaslat szerint 2016. május 2-6-ig, az óvoda teljes nyitvatartási 

ideje alatt, reggel 6-tól este 6-ig lehet beiratkozni az óvodákba.  

Hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2016/2017. 

nevelési évre történő beiratkozások időpontja 2016. május 2-a, 3-a, 4-e, 5-e és 6-a legyen 

az óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt, reggel 6 órától délután 18 

óráig. Határidő: 2016. március 29., felelős: Jankó István elnök.” 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

31/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest 

  Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő 

óvodákban a 2016/2017. nevelési évre történő beiratkozások időpontja 

2016. május 2-a, 3-a, 4-e, 5-e és 6-a legyen az óvodák napi nyitva 

tartásának teljes időtartama alatt, reggel 6 órától délután 18 óráig. 
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Határidő: 2016. március 29. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

4./ napirendi pont: Támogatási kérelem benyújtása a "Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése" c. felhívásra 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Molnár László: Azt a javaslatot teszi, hogy erre a VEKOP pályázatra az Önkormányzat 

adjon be egy pályázatot a Gazdagréti Óvodával összefüggésben, hiszen ez az az óvoda, ahol 

már érvényes építési engedéllyel is rendelkezik az Önkormányzat. Azt gondolja, hogy ez az a 

projekt méret, amit az Önkormányzat önerőből nehezen tud megvalósítani, ugyanakkor, 

hogyha ez a pályázat támogatásra kerülne, akkor Gazdagréten egy elég nagy horderejű projekt 

valósulhatna meg, amelynek keretében nemcsak a jelenlegi óvoda teljes korszerűsítése 

történne meg, hanem további férőhelybővítés is lehetséges lenne. Tekintettel arra, hogy 

környéken lévő lakóparkok tovább épülnek, a jövőben várhatóan szükség lesz arra, hogy a 

Gazdagréti Óvoda tovább bővüljön. Éppen ezért kéri a Bizottságot, hogy támogassa ezt 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 Támogatási kérelem 

benyújtása a ’Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése’ című 

felhívásra című előterjesztést. Határidő: március 31., felelős: Jankó István elnök.” 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot.  

 

32/KKB/2016./III.29./ 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 „Támogatási kérelem benyújtása a 

’Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése’ 

című felhívásra” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

5./ napirendi pont: 2016. évi közművelődési támogatások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Az előterjesztésben egy táblázatban van összefoglalva, hogy kikkel 

szeretne közművelődési megállapodást kötni az Önkormányzat. Egyelőre kikerült az anyagból 

a Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület és a Szkéné Színház 

Nonprofit Közhasznú Kft., mert nem számoltak el, és bekerült az Eleven Blokk Művészeti 
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Alapítvány. Kéri a Bizottságot, hogy javasolja a Polgármesternek, a közművelődési 

megállapodások megkötését. 

 

Jankó István: Csak egy technikai hozzáfűznivalója van. Gódor Ildikónak mondja, hogy az 

Eleven Blokk támogatási szerződésénél az utolsó lapon a Budai Művészház aláírása van. 

Nyilván valami keveredés történt, csak ennyi. 

Hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: „A 

Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

tárgyalja meg és fogadja el a „2016. évi közművelődési támogatások” című előterjesztést. 

Határidő: 2016. március 31., felelős: Jankó István elnök.” 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

33/KKB/2016./III.29./ 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 „2016. évi közművelődési támogatások” című 

előterjesztést.  

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

6./ napirendi pont: Az YMISO HUNGARY Kulturális Közhasznú Egyesülettel 

kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Hintsch György: Nagyon röviden szeretne hozzászólni. Múltkor már volt egy szerinte 

rosszízű vita az YMISO-s dologról, itt úgy tűnt, hogy Mága Zoltánról van szó. Nem Mága 

Zoltánról van itt szó, továbbra is ezt mondja. Viszont itt valaki nagyon súlyosan elvesztette az 

arányérzékét. Most osztottak ki 16 M forintot tíz, vagy tizenkét szervezetnek kulturális célra, 

most hirtelen egy szervezetnek, egy személyhez köthető kulturális szervezetnek – jó célokra 

ugyan – de 10 M forintot adnak. Szerinte ez súlyos aránytévesztésről tanúskodik. 

 

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 el 

„Az YMISO HUNGARY Kulturális Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosítása” című előterjesztést. Határidő: 2016. március 31., felelős: Jankó István 

elnök.” 

Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással 

elfogadta a javaslatot. 

 

34/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal 

és 2 tartózkodással úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
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tárgyalja meg és fogadja el „Az YMISO HUNGARY Kulturális Közhasznú 

Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása” című 

előterjesztést. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős:    Jankó István elnök 

  

……………………… 

 

 

7./ napirendi pont: Névhasználati kérelmek 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

elnöke 

 

Jankó István: Több kérelem is érkezett, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Diego Kft. és a CF 

Buda Sport Kft. szeretné az „Újbuda” nevet használni elnevezésében. 

 

Dr. Téglási László: Annyit szeretne hozzáfűzni az előterjesztéshez, hogy rendelet-módosítás 

is bekerül a képviselő-testületi ülésre, mert az Újbuda névhasználathoz az engedélyt az eddigi 

rendelet alapján, csak az kaphatta meg, aki Újbudán székhellyel rendelkezett. A módosított 

rendelet szerint most már telephellyel is rendelkezhet a kerületben. Természetesen ugyanúgy 

kérelem alapján a Bizottság javasolja a Polgármesternek az engedély kiadását. Tehát ennyivel 

egészül ki a rendelet, hogy Újbudán telephellyel, nemcsak székhellyel rendelkező társaságok 

kérhetik a névhasználatot.  

 

Jankó István: Hozzászólásra nem jelentkezett senki, kérdezi a Bizottságot, hogy egyben 

szavazhatnak-e a három határozati javaslatról. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatokat az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy 

határozott, javasolja Polgármester úrnak, hogy adja meg engedélyét határozatlan időre a) az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére (székhely: 1111 Budapest, Tas vezér u. 9.), hogy 

elnevezésében az „Újbudai” nevet viselhesse; b) ‒ maximum a Diego áruház kerületben 

történő működésének idejéig ‒ az Újbuda Centerben található (székhely: 6200 Kiskőrös, 

Csokonai Mihály utca 5., telephely: 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21.) Diego Kft. 

részére, hogy elnevezésében az „Újbuda” nevet viselhesse, amennyiben a 13/2015. (III. 25.) 

XI. ÖK sz. rendelet módosításra kerül; c) ‒ maximum az edzőterem kerületben történő 

működésének idejéig ‒  a CF Buda Sport Kft. részére (székhely: 1125 Budapest, Mátyás 

Király út 48. I. em. 2.), hogy az általa működtetett CrossFit edzőterem (működési hely: 1116 

Budapest, Barázda u. 1.) elnevezésében az „Újbuda” nevet viselhesse, amennyiben a 

13/2015. (III. 25.) XI. ÖK sz. rendelet módosításra kerül. Határidő: 2016. március 30., felelős: 

Jankó István elnök.” 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

35/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja Polgármester úrnak, hogy adja 

meg engedélyét határozatlan időre 

 

a) az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére (székhely: 1111 Budapest, Tas 
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vezér u. 9.), hogy elnevezésében az „Újbudai” nevet viselhesse. 

 

b) ‒ maximum a Diego áruház kerületben történő működésének idejéig ‒ 

az Újbuda Centerben található (székhely: 6200 Kiskőrös, Csokonai 

Mihály utca 5., telephely: 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21.) 

Diego Kft. részére, hogy elnevezésében az „Újbuda” nevet viselhesse, 

amennyiben a 13/2015. (III. 25.) XI. ÖK sz. rendelet módosításra 

kerül. 

 

c) ‒ maximum az edzőterem kerületben történő működésének idejéig ‒  a 

CF Buda Sport Kft. részére (székhely: 1125 Budapest, Mátyás Király 

út 48. I. em. 2.), hogy az általa működtetett CrossFit edzőterem 

(működési hely: 1116 Budapest, Barázda u. 1.) elnevezésében az 

„Újbuda” nevet viselhesse, amennyiben a 13/2015. (III. 25.) XI. ÖK 

sz. rendelet módosításra kerül. 

 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Fülöp Krisztina, a Programkoordinációs Csoport 

munkatársa. 

 

8./ napirendi pont: Javaslat emléktáblák 2016. évi megvalósítására 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

elnöke 

 

Jankó István: A felhívásra kilenc javaslat érkezett, de ebből három volt olyan, ami már most 

megvalósítható, beszerezték a tulajdonosi hozzájárulást, illetve minden dokumentumot. 

Karinthy Gábor költő emlékére a Karinthy Frigyes út 2., illetve Nagy Imréné Égető Mária 

emlékére az Etele út 15-25., illetve az Önkormányzat épületének falán a szovjet fogság 

áldozatainak emlékére. Ezek előkészítésre kerültek. A többi pályamunkához még várják a 

kiegészítő dokumentumokat, ezeket később tudják majd csak tárgyalni.  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Gódor Ildikó: Az előterjesztésben fogalmazták meg, hogy Müller Hugó esetében beérkezett 

egy kezdeményezés, hogy állítson neki az Önkormányzat emléket. Amennyiben a Bizottság 

ezt úgy ítélné meg, hogy szeretné, úgy ez egy komoly kutatómunkát igényelne, mert 

eredménytelen volt a keresésük. Annyit tudnak, hogy a kvarc és kristálygyártás területén volt 

üzeme, amit a hadiiparban alkalmaztak. Ha a Bizottság úgy ítélné meg, akkor nagyon 

szívesen egyéb kutatómunkát végeznek, de ezzel az anyaggal így most nem tudnak mit 

kezdeni.   

 

Sass Szilárd: A Nemzeti Emlékezet Bizottság kérte, hogy május 9-én avassák a szovjet 

fogság áldozatainak emléktábláját? Május 9-én a győztes szovjet hadsereg befejezte a 

háborút, majd onnantól kezdve elvitték hadifogolynak az apósától kezdve sok mindenkit.  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 
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Nagyon kíváncsi lenne, hogy ki javasolta a május 9-ei dátumot. Szerinte ez szörnyű. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Gódor Ildikó: Egy őszi időpontot javasolnának. 

 

Hintsch György: Ez egy e-mailben van benne, egy levélváltásból derül ki ez az időpont. 

Elmondja, hogy jó ez az emléktábla, a május 9-diki avatást kivéve, de miért az Önkormányzat 

épületén? Nincs valami más megfelelőbb helyszín erre a célra? Ide szerinte semmi nem 

kötődik. Miért pont az Önkormányzat épülete? Attől az embertől kellene megkérdezni, aki a 

május 9-et kitalálta.  

 

Gódor Ildikó: A Nemzeti Emlékezet Bizottság ‒  tudomása szerint ‒  az országban több 

helyszínen keresi most ezeknek az emléktábláknak a helyszíneit, és mivel közintézményre 

képzelték el ezt, és itt a kerületben más alkalmas helyszínt nem találtak, így került a választás 

az Önkormányzat épületére, amit ők javasoltak.  

 

Csernus László: Benne van az előterjesztés mellékletében, hogy van a Bartók Béla út 61., 

amit konkrétan megemlítenek, a volt NKVD parancsnokság, ezt esetleg a Bizottság is 

javasolhatná, hogy inkább ide tegyék.  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Gódor Ildikó: Van egy következő határozat is, ami arról szól, hogy a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság kéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulását adja 

meg ehhez az emléktáblához. Így viszont kicsit függőbe kell helyezni ezt az emléktáblát, mert 

akkor ez egy új dolgot jelent. Javasolja, hogy a Bizottság döntsön úgy, hogy kéri, hogy új 

helyszínként vizsgálja meg az igazgatóság, hogy van-e arra mód, hogy azon a házon 

helyezzék el. 

 

Sass Szilárd: Ugyanebben a témában, és ha jól emlékszik, ugyanez a Nemzeti Emlékezet 

Bizottság javasolta tavaly annak a hölgynek az emléktáblát, akit tizennyolc éves korában 

vittek el. Az a tábla is arra a házra került kihelyezésre, ami kapcsolódik a helyszínhez. Ha van 

ehhez kapcsolódó volt középület, akkor inkább oda tegyék az emléktáblát, mint az 

Önkormányzat épületére.   

 

Jankó István: További hozzászólásra nem jelentkezett senki, kérdezi a Bizottságot, hogy 

egyben szavazhatnak-e az első és második határozatról. Szavazásra teszi fel az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatokat az alábbiak szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság 

úgy határozott, hogy javasolja a) a Képviselő-testületnek Karinthy Gábor emléktáblájának 

megvalósítását a Karinthy Frigyes út 2. (hrsz.: 4252) számú ház falán. Javasolja továbbá a 

Bizottság a szükséges 380.000,- Ft biztosítását az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 4. 

melléklet 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások sorról. b) Polgármester úrnak Nagy 

Imréné Égető Mária emléktáblájának megvalósítását az Etele út 15-25. (hrsz.: 3533/45) 

számú ház falán. Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 187.000,- Ft biztosítását az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetése 4. melléklet 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri 

alkotások sorról. b) Polgármester úrnak Nagy Imréné Égető Mária emléktáblájának 

megvalósítását az Etele út 15-25. (hrsz.: 3533/45) számú ház falán. Javasolja továbbá a 

Bizottság a szükséges 187.000,- Ft biztosítását az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 4. 
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melléklet 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások sorról. Határidő: 2016. április 5., 

felelős: Jankó István elnök.”  

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

36/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy javasolja  

 

a) a Képviselő-testületnek Karinthy Gábor emléktáblájának 

megvalósítását a Karinthy Frigyes út 2. (hrsz.: 4252) számú ház falán. 

Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 380.000,- Ft biztosítását az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetése 4. melléklet 20. Emléktáblák, 

szobrok, köztéri alkotások sorról. 

 

b) Polgármester úrnak Nagy Imréné Égető Mária emléktáblájának 

megvalósítását az Etele út 15-25. (hrsz.: 3533/45) számú ház falán. 

Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 187.000,- Ft biztosítását az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetése 4. melléklet 20. Emléktáblák, 

szobrok, köztéri alkotások sorról. 

 

Határidő: 2016. április 5. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

Jankó István: Szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot a következők szerint: „A 

Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

úgy határozott, hogy „A szovjet fogság áldozatainak emlékére” állítandó emléktábla 

megvalósításához felkéri a Jegyzőt, keressen a kerületben megfelelő helyszínt az 

emléktábla elhelyezésére. Határidő: 2016. április 5., felelős: Jankó István elnök. 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

 

37/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy „A szovjet fogság áldozatainak 

emlékére” állítandó emléktábla megvalósításához felkéri a Jegyzőt, 

keressen a kerületben megfelelő helyszínt az emléktábla elhelyezésére. 

 

Határidő: 2016. április 5. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

Jankó István: Szavazásra teszi fel a módosított negyedik határozati javaslatot a következők 

szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, javasolja a Gazdasági 

Bizottságnak, hogy adja meg tulajdonosi hozzájárulását Karinthy Gábor (cím: Karinthy 

Frigyes út 2. sz. /hrsz.: 4252/), valamint Nagy Imréné Égető Mária (cím: Etele út 15-25. 

/hrsz.: 3533/45/), emléktáblájának megvalósításához. Határidő: 2016. március 30., felelős: 

Jankó István elnök.” 
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A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

38/KKB/2016./III.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, javasolja a Gazdasági 

Bizottságnak, hogy adja meg tulajdonosi hozzájárulását Karinthy Gábor 

(cím: Karinthy Frigyes út 2. sz. /hrsz.: 4252/), valamint Nagy Imréné Égető 

Mária (cím: Etele út 15-25. /hrsz.: 3533/45/), emléktáblájának 

megvalósításához. 

 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 

 

 

9./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

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

szerinti határozati javaslatot az alábbiak 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. 

Határidő: 2016. március 30., felelős: Jankó István elnök.”  

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

39/KKB/2016./III.29./ 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: 2016. március 30. 

Felelős:    Jankó István elnök 
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39/KKB/2016./III.29./ számú határozat melléklete 

 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
Budapest Külső-

Kelenföldi Ref. 

Egyházközség 

Fotópályázat 

nyerteseinek kiállítása 

2015. december 

29. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

2. 
Összefogás Újbudáért 

Egyesület 

Családi programok, 

rendezvények szervezése 
2016. január 30. 500 000 Ft 

3. 
Szent Alberik 

Kórusalapítvány 

A kórus szereplése 4 

szentmisén 
2016. január 24. 

200 000 Ft, 120 000 

Ft-tal számolt el, a 

többit visszautalta 

Civil támogatás 

4. 
Bartók Kulturális 

Táncegyesület 

Működési és fejlesztési 

költség 
2016. január 30. 100 000 Ft 

5. Emericus KSE 

Működési költség, 

sporttalálkozók 

szervezése 

2016. január 30. 150 000 Ft 

6. Omnivagus Egyesület Működési költség  2016. január 30. 300 000 Ft 

7. 
Összefogás Újbudáért 

Egyesület 

Működési és fejlesztési 

költség 
2016. január 30. 450 000 Ft 

8. 
Szent Alberik 

Kórusalapítvány 

Működési és fejlesztési 

költség 
2016. január 30. 

100 000 Ft, 82 655 

Ft-tal számolt el, a 

többit visszautalta 

Egyéb támogatás 

9. 
Kisebbségekért - Pro 

Minoritate Alapítvány 

XX. Csángó Bál 

rendezése 
2016. március 30. 

400 000 Ft 

utófinanszírozás 

     

 Budapest, 2016. március 30.   

   Jankó István  

   elnök  
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Jankó István: Ezzel a bizottsági ülés végére értek, köszöni a munkát. 

 

Budapest, 2016. március 29. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2016. április 7. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2016. április... 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Anna s. k. Jankó István s. k. 

bizottsági tag  elnök 

 


