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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 15.                                 Ikt. sz.: I-1211-2/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2019. november 26-án 15.00 órától tartott 

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

emelet 114. sz. termében.  

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:  

Görög András elnök, 

Jankó István 

Dézsi Bettina 

alelnök 

 

Milák Hajnalka  

Nagyné Antal Anikó  

Rádi Károly 

Tóth Attila 

 

Varga Mónika 

 

 

Bizottság tagjai közüli távol vannak:        Daám Alexandra            alelnök 

 

 

Kulturális Bizottság tagjai érkezett távozott 
vissza-

érkezett 
távozott aláírás 

  1.  Görög András elnök     Görög András 

  2.  Daám Alexandra alelnök      

  3.  Jankó István alelnök     Jankó István 

  4.  Dézsi Bettina     Dézsi Bettina 

  5.  Milák Hajnalka     Milák Hajnalka 

  6.  Nagyné Antal Anikó     Nagyné Antal Anikó 

  7.  Rádi Károly     Rádi Károly 

  8.  Tóth Attila     Tóth Attila 

  9.  Varga Mónika     Varga Mónika 

Tanácskozási joggal résztvevők  aláírás 

Polgármesteri vezetés: 

Dr. László Imre polgármester  

Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

Barabás Richárd alpolgármester Barabás Richárd 

Orosz Anna alpolgármester Orosz Anna 

Hintsch György alpolgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző  

Képviselők: 

Bába Szilvia  

dr. Bács Márton  

Bedő Dávid  

Budai Miklós   

Csernus László   



2 

 

Erhardt Attila  

Dr. Hoffmann Tamás   

Junghausz Rajmund   

Keller Zsolt  

Kreitler-Sas Máté   

Dr. Molnár László   

Németh Gyöngyvér Valéria  

Novák Előd  

Szabó László  

Tóth Márton  

Varga Gergő  

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei 

Vladimorova Milena, Bolgár ÖK   

Kárpáti István, Cigány ÖK   

Dr. Korani Lefki, Görög ÖK  

dr. Sokcsevits Dénes, Horvát ÖK   

Barsi Károly, Lengyel ÖK  

dr. Seifert Tibor, Német ÖK   

Marosváry István Imre, Örmény ÖK   

Hering Mária, Román ÖK   

Hladinec Péter, Ruszin ÖK   

Becseics Péter, Szerb ÖK   

Galda Levente, Szlovák ÖK   

Kondor Péter, Szlovén ÖK   

Szuperák Barbara, Ukrán ÖK   

Polgármesteri kabinet: 

Lakos Imre kabinetvezető  

Sinkovicz Judit kabinetvezető-helyettes  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója 

Győrffyné Molnár Ilona 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója Magyar Tamásné 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója 

 

Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság 

igazgatója 

 

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

Nemessné dr. Bérczi Szilvia a Jegyző Igazgatóság 

igazgató-helyettese 

Nemessné dr. Bérczi Szilvia 

Hubicsák-Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. 

referense 

 

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

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:   

Hományi Tamás Márton, a Dél-Budai Tankerületi Kp. 

vezetője 

 

Laucsek István tankerületi szakmai vezető   

Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete Fogarasiné Ritter Györgyi 
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Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke, Észak-

Kelenföldi Óvoda vezetője  

Tóth Ildikó 

Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében  

Napirendekhez meghívottak:  

Gallerné Szondi Szilvia, a köznevelési csoport munkatársa Gallerné Szondi Szilvia 
Khoórné Rápolthy Beáta, Albertfalvai Óvoda Khoórné Rápolthy Beáta 
Halászné Bogdány Zsuzsanna, Dél- Kelenföldi Óvoda Halászné Bogdány Zsuzsanna 
Jánosné Szedlacsek Éva, Gazdagréti Óvoda Jánosné Szedlacsek Éva 
Láng Hanna, Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Láng Hanna 
Karkus Mihályné, Lágymányosi Óvoda Karkus Mihályné 
Pócsné Hermanics Mária, Sasadi Óvoda Pócsné Hermanics Mária 
Balla Krisztina, Szentimrevárosi Óvoda Balla Krisztina 
Czetőné Szűcs Zsuzsa, a Vagyongazdálkodási Osztály Czetőné Szűcs Zsuzsa 

Dezsőné Sramkó Ágnes a Hatósági Igazgatóság 

munkatársa 

Dezsőné Sramkó Ágnes 

Fülöp Krisztina, a Programkoordinációs Csop. mts.-a Fülöp Krisztina 
Kiss Zoltán, európai uniós munkatárs Kiss Zoltán 
Ábrahám Máté asszisztens Ábrahám Máté 

 

Az ülést vezeti: Görög András elnök  

 

Görög András: Szeretettel köszöntök mindenkit a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

alakuló ülésén. Ha a formaságokon átestünk, egy gyors bemutatkozást kérek mindenkitől. 

Megállapítom, hogy a kilencfős bizottságból nyolcan jelen vagyunk, így a bizottság 

határozatképes. Első teendőnk jegyzőkönyv-hitelesítőt választani. Javaslatom Jankó István.    

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

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt és Jankó István bizottsági tagot 

választja meg”. 

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

 

98/KKB/2019./XI.26./ számú határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt 

és Jankó István bizottsági tagot választja meg.  

 

Görög András: A napirendek kiküldésre kerültek, a Budapest XI. kerület Ménesi út 16. – 

pályázat értékelése című előterjesztést az előterjesztő visszavonta, ezt a mai napon nem 

fogjuk tárgyalni. Hat kiküldött nyilvános ülési és két kiküldött zárt ülési napirendre teszek 

javaslatot, és sürgősséggel szeretném, ha felvennék napirendre a „Támogatások 

elszámolásainak szakmai igazolása – oktatás” című előterjesztést, és mivel Győrffyné Molnár 

Ilona igazgatónak sietnie kell, ezt harmadik napirendi pontként szeretném, ha felvennénk, 

mondhatnám, hogy technikai napirendi pont.  

A napirendi vitához van-e kérdés? Hozzászólás? Nincs, akkor a sürgősségi napirendről 

fogunk először szavazni: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a mai ülésén 3./ napirendi pontként tárgyalja a 

„Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása – oktatás” című sürgősségi előterjesztést. 
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A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

99/KKB/2019.(XI.26)/ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

a mai ülésén 3./ napirendi pontként tárgyalja a 

„Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása – 

oktatás” című sürgősségi előterjesztést. 

 

Görög András: Akkor most szavazzunk a napirendről úgy, hogy a most felvett sürgősségi 

napirend a harmadik napirendi pont lesz: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési „Bizottsága a mai ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadta el:  Nyilvános ülés: 1./ A Kulturális és Köznevelési Bizottság ügyrendjének 

elfogadása, előterjesztő: Görög András, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke; 2./ A 

2019/2020. nevelési évre szóló óvodai munkatervek jóváhagyása, előterjesztő: Orosz Anna 

alpolgármester; 3./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása – oktatás, 

előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona, Humánszolgálati Igazgatóság igazgatója; 4./ Javaslat 

pályázat benyújtására és döntés önrész biztosításáról – Kulturális Városi Platform, 

előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester; 5./ Budapest XI. kerület Bartók Béla út 55. – 

bérleti jogviszony rendezése, előterjesztő: Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság 

igazgatója; 6./ Budapest XI. kerület Fadrusz u. 5. - bérleti jogviszony hosszabbítás és 

tevékenységi kör módosítás (TRENT/PROGNÓZIS Zrt.), előterjesztő: Büki László, a 

Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; 7./ Támogatások elszámolásainak szakmai 

igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója; Zárt ülés: 8./ 

Üzletek nyitvatartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelmek, előterjesztő: 

Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója; 9./ Javaslat „Pro Cultura Újbuda” 

kitüntetés adományozására, előterjesztő: Görög András, a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

elnöke”. 
A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

100/KKB/2019.(XI.26)/ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

  

Nyilvános ülés:  

 

1./ A Kulturális és Köznevelési Bizottság ügyrendjének elfogadása 

Előterjesztő: Görög András, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

 

2./ A 2019/2020. nevelési évre szóló óvodai munkatervek jóváhagyása 
Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

Meghívott vendégek: Óvodavezetők 

 

3./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása – oktatás 
Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona, Humánszolgálati Igazgatóság igazgatója 
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4./ Javaslat pályázat benyújtására és döntés önrész biztosításáról –  

Kulturális Városi Platform 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

5./ Budapest XI. kerület Bartók Béla út 55. – bérleti jogviszony rendezése 

Előterjesztő: Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója 

 

6./ Budapest XI. kerület Fadrusz u. 5. – bérleti jogviszony  

hosszabbítás és tevékenységi kör-módosítás (TRENT/PROGNÓZIS Zrt.) 

Előterjesztő: Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója 

 

7./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Zárt ülés: 

 

8./ Üzletek nyitvatartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelmek 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

 

9./ Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetés adományozására  

Előterjesztő: Görög András, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

 

………………………. 

 

 

1./ napirendi pont: A Kulturális és Köznevelési Bizottság ügyrendjének elfogadása 

Előterjesztő: Görög András, a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

elnöke 

 

Görög András: Van-e az előterjesztéshez kérdés? Ha nincs, akkor kérem, hogy fogadjuk el a 

bizottság ügyrendjét: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy elfogadja az 1. számú mellékletben található 

ügyrendet és az elkövetkezőkben ennek megfelelően végzi munkáját. 

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.  

 

101/KKB/2019./XI.26./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy elfogadja az 1. számú 

mellékletben található ügyrendet és az elkövetkezőkben ennek 

megfelelően végzi munkáját. 

 

Határidő: 2019. november 26. 

Felelős:   Görög András elnök 
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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

 
 

 

 

 

 

 

Ü G Y R E N D J E 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva a 101/KKB (2019.XI.26.) sz. határozattal 
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A Kulturális és Köznevelési Bizottság ügyrendje 

 

A Képviselő-testület 34/2014. (XII. 22.) számú rendelete, a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) bizottságokról szóló IV. 

fejezetével összhangban készült a Kulturális és Köznevelési Bizottság ügyrendje. Az SZMSZ 

hatályos melléklete tartalmazza a Kulturális és Köznevelési Bizottság feladat és hatáskörét. 

 

1./  A bizottság hivatalos megnevezése: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

  Kulturális és Köznevelési Bizottság  

(a továbbiakban: Bizottság.) 

 

2./ A Bizottság tisztségviselőinek és tagjainak nevét a 174/2019. (X. 31.) XI.ÖK határozat 

tartalmazza. 

 

3./ A Bizottság a Képviselő-testület miden rendes ülését megelőző kedden 15.00 órakor – 

amennyiben az munkanap – rendes ülést tart.  

A bizottság ülését az elnök írásban hívja össze, az ülés helyének, időpontjának és 

tárgysorozatának megjelölésével a bizottsági ülés előtt legalább 3 nappal. 

A Bizottság július és augusztus hónapban nem tart rendes ülést. 

 

4./ Amennyiben a 3. pont szerinti rendes ülés időpontja nem munkanapra esik, vagy a 

Képviselő-testület rendes ülése nem az elfogadott üléstervben meghatározott napra kerül 

összehívásra, a bizottság rendes ülésének időpontját módosítani kell. A bizottság tagjait az 

összehívni tervezett bizottsági ülés időpontja előtt legalább 7 nappal e-mailben tájékozatni 

kell.  

 

5. A Bizottság tagjainak száma 9 fő. A Bizottság 5 fővel határozatképes. Minősített 

szótöbbséget igénylő javaslat esetén a javaslat elfogadásához 5 fő egybehangzó igen 

szavazata szükséges. Az előterjesztés elfogadásához szükséges egybehangzó igen szavazatok 

hiányában az előterjesztés elutasításra került. Szavazatszámláló-gép alkalmazása esetén a 

szavazásra rendelkezésre álló idő 7 másodperc. 

 

6. A Bizottság iratainak hitelesítésére a Bizottság hivatalos megnevezését tartalmazó 

körbélyegzőt kell használni.  

 

7. A Bizottság működésére egyebekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény bizottságokra vonatkozó szabályait és az SZMSZ 69-85. §-aiban 

foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 

Budapest, 2019. november 26. 

 

Görög András  

                 bizottsági elnök 

 

………………………. 
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A napirend tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

2./ napirendi pont: A 2018-2019. nevelési év óvodai beszámolóinak elfogadása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Orosz Anna: A 2018-2019. tanévre vonatkozó munkaterv, amiben vannak technikai és 

szakmai részletek és a részletes tervek, és ezeknek az elfogadásáról lenne szó. Győrffyné 

Molnár Ilona igazgató asszony elmondja a jogszabályi hátterét. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Minden évben elkészítik az intézmények a beszámolóikat, amit 

nyáron szakértővel véleményeztetünk, minden év beszámolója megalapozza a következő 

évnek a munkatervét. Ez idén is így történt, a munkaterveket elkészítették az intézmények, 

ennek szeptember 30-a a beadási ideje, ennek a véleményezése folyt az elmúlt hónapokban. 

Azon túl, hogy ez egy eseménynaptár, nagyon sok szakmai tartalma van. Ha végigolvasták, 

láthatták, hogy milyen komoly szakmai, pedagógiai folyamatokat írnak le. Ezúton is 

szeretném megköszönni az intézményvezetőknek és azoknak a munkatársaknak, akik ebben a 

munkában részt vettek, mert ez egy komoly munka, megalapozza az egész tanév pedagógiai 

munkáját. Majd a következő év beszámolójánál, amit szintén a bizottságnak kell majd 

jóváhagyni, látni fogják, hogy ez hogyan fog megvalósulni az elkövetkezendő időszakban. 

Köszönöm, és további jó munkát kívánok az óvodáknak a megvalósítás folyamatához.  

 

Görög András: Van-e kérdésük a napirendhez? Nincs, hozzászólás van-e? Nincs, akkor a 

vitát lezárom.  

Ezúton köszönöm a munkát, amit az óvodavezetők, illetve az óvodapedagógusok végeztek, 

hiszen olyan tökéletes előkészítést csináltak, hogy egy szó nélkül mindenki megértette és el 

tudta fogadni. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy mivel az 

Albertfalvai Óvoda, a Dél-Kelenföldi Óvoda, az Észak-Kelenföldi Óvoda, a Gazdagréti 

Óvoda Kindergarten in Gazdagrét, a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in 

Kelenvölgy-Őrmező, a Lágymányosi Óvoda, a Sasadi Óvoda és a Szentimrevárosi Óvoda 

2019/2020-as nevelési évre szóló munkaterve a fenntartóra többletköltséget nem ró, csak 

abban az esetben, ha az egyes intézmények felszereltségének,  épületének vagy udvarának 

fejlesztésére tett javaslatot  a 2020. évi költségvetésben a Képviselő-testület elfogadja, így a 

dokumentumokkal kapcsolatban törvényességi és szakmai kifogást nem emel”. 

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

102/KKB/2019./XI.26./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy mivel 

az Albertfalvai Óvoda, a Dél-Kelenföldi Óvoda, az Észak-

Kelenföldi Óvoda, a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in 

Gazdagrét, a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in 

Kelenvölgy-Őrmező, a Lágymányosi Óvoda, a Sasadi Óvoda és 

a Szentimrevárosi Óvoda 2019/2020-as nevelési évre szóló 

munkaterve a fenntartóra többletköltséget nem ró, csak abban 

az esetben, ha az egyes intézmények felszereltségének,  

épületének vagy udvarának fejlesztésére tett javaslatot  a 2020. 

évi költségvetésben a Képviselő-testület elfogadja, így a 
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dokumentumokkal kapcsolatban törvényességi és szakmai 

kifogást nem emel. 

 

Határidő: 2019. november 26.  

Felelős:   Görög András elnök 

 

………………………. 

 

 

3./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása – oktatás 
Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona, Humánszolgálati 

Igazgatóság igazgatója 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Köszönöm szépen, hogy sürgősséggel napirendre vették ezt az 

előterjesztést, főleg a tankerület elszámolása nagyon fontos, hogy a szakmai megfelelést 

bizonyítani, biztosítani tudjuk, hiszen csütörtökön a testületi ülés előtt fogja a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalni ezt a napirendet. Annak érdekében, ha el tudjuk fogadni a tartalmi és a 

pénzügyi részt is, vannak szerződések a Tankerülettel, amit eddig nem tudtunk kifizetni nekik, 

tekintettel arra, hogy nem volt elfogadva a helyi rendeletnek megfelelően a beszámolójuk, 

illetve az elszámolásuk. Átnézve mindkét elszámolást, a 30 M forintot azért kapta a 

Tankerület az Önkormányzattól, mert hozzájárultunk a Montágh Óvoda bővítéséhez, az 

autista óvodás gyerekeknek két plusz csoportot tudott nyitni a Tankerület az Önkormányzat 

segítségével. A Montágh Óvoda nem tartozik az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, 

ugyanakkor a mi óvodáinkban voltak azok az autista gyerekek, akiket nem tudtak elhelyezni a 

Montágh Óvodában, ezért érdekünk volt, hogy az óvodákat mentesítsük, ezért 30 M forinttal 

hozzájárultunk annak a kialakításához. A beérkezett számlák, és a helyszíni bejárás alapján 

megállapítottuk, hogy a célnak megfelelően használták föl. Megépült az óvoda, gyönyörű és 

már dugig van gyerekekkel, úgyhogy ez a fejlesztés is nagyon jól sikerük.  

A másik, minden évben az Önkormányzat 5 M forintot biztosít az iskolák számára ahhoz, 

hogy a gyerekek a tanév végén ajándékkönyveket kapjanak. Nem csak a Tankerülettel 

kapcsolatos iskolák, hanem az összes kerületben működő iskola, ami az Önkormányzat 

épületében végzi a tevékenységét, így a Budai Speciális Szakiskola 178 E forintot kapott, 

azzal elszámolt, és valóban a tanévzáró ünnepélyen adta át kitüntetésként a gyerekeknek a 

könyveket. Mindkét intézmény teljesítette szakmailag a szerződésben foglaltakat.  

 

Görög András: Ezeket az elszámolásokat a Pénzügyi Osztály előtte ellenőrzi, pénzügyileg 

ezek rendben vannak, nekünk csak a szakmai igazolást kell megadnunk. 

Van-e a napirendhez kérdés? Hozzászólás, ha nincs, akkor a napirendet lezárom.  

Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „Budapest Főváros 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. november 27., felelős: Görög András 

elnök”. 

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

103/KKB/2019./XI.26./ számú határozat 

Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

szakmailag igazolja, hogy a határozat mellékletét 
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képező táblázatban foglalt támogatottak a támogatási 

célnak megfelelően használták fel a támogatási 

összegeket. 

 

Határidő: 2019. november 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 
103/KKB/2019./XI.26./ határozat melléklete 

 

 Támogatott Támogatási 

cél 

Elszámolási 

határidő 

Elszámolás 

beérkezett 

Összeg 

1./ Dél-Budai 

Tankerületi 

Központ 

Újbudai 

Montágh Imre 

EGYMI  

2 óvodai 

csoport 

bővítése 

 

2019.09.30. 

 

2019.09.24. 

 

30.000.000 Ft 

2./ BKSZC 

Újbudai 

Szakiskolája 

Tanulók 

részére év végi 

ajándékkönyv 

vásárlása 

 

2020.01.31. 

 

2019.10.25. 

 

178.000 Ft 

 

      Budapest, 2019. november 26. 

                                                                                                         Görög András              

                                                                                                                elnök 

 

………………………. 

 

 

4./ napirendi pont: Javaslat pályázat benyújtására és döntés önrész biztosításáról –  

Kulturális Városi Platform 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

Barabás Richárd: A pályázati anyag elég alapos, és minden részlet az előterjesztésben van, 

persze a kérdésekre szívesen válaszolok. Ez a pályázat olyan lehetőséget biztosít Újbudának a 

kultúra és az innovációs technológiák közös használata, a kultúrafogyasztás, kultúrakészítés, 

közösségi készítés terén, amelyre a következő években az uniós ciklusok miatt nem nagyon 

lesz lehetőségünk. Ráadásul a pályázatnak különlegessége, hogy infrastrukturális fejlesztésre 

is lehet fordítani, ami nagyon ritka Budapesten. Azt gondolom, hogy Újbuda mindenképpen 

jól jár vele, nagyon erős partnerségeket építettünk fel, körülbelül tíz partnerünk van, ha 

megnézik a listát. Azt is nagyon fontosnak gondolom elmondani, hogy ezt a pályázatot az 

előző vezetés ismerte fel, hogy ez egy nagyon jó pályázat, szeretném nekik megköszönni az 

előkészítési munkát. Sajnos a választás csinált egy nagy „laufot”, kényelmesebb lett volna, ha 

nincs most a választás és úgy tudjuk kidolgozni, de azt gondolom, hogy az elődeink 

munkájával és a mi közös munkánkkal nagyon jó pályázati anyagot sikerült összehozni, és 

bízom benne, hogy győzni fogunk, és bízom abban is, hogy a következő években 

meghatározó fejlesztési pályára tudja az újbudai kulturális életet állítani, hiszen ez 2023-ig 

szóló pályázat. Ezzel szerettem volna kiegészíteni az előterjesztést. 
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Jankó István: Alpolgármester úr mondta, hogy tíz partner van – lehet, hogy figyelmetlen 

vagyok – de nem látok tíz partnert itt az anyagban.  

 

Görög András: Van-e további kérdés? Nincs, akkor a kérdések körét lezárom.  

 

Barabás Richárd: Megkérem Tóth Attilát, aki kézben tartotta a pályázat menedzselését, 

hogy válaszoljon a konkrét számokkal kapcsolatban. Körülbelül tíz, most nem emlékszem 

pontosan. Ráadásul még mindenkivel tárgyalásban vagyunk, most nem arról döntünk, hanem 

arról, hogy javasoljuk a Testületnek, hogy az önrészt biztosítsa az Önkormányzat.  

 

Tóth Attila: A pályázat benyújtásához nyolc partner szükséges, ebből kettő önkormányzati 

cég lesz, a KözPont Újbuda Kft. és a Smart 11 Kft., és e mellett civilszervezeteket, illetve 

üzleti szereplőket kellett bevonnunk a pályázatba. A civil szereplők azért nem szerepelnek az 

előterjesztésben, mert a tárgyalások folyamatosan zajlanak, és naponta történik egyeztetés. A 

KÉK-et vontuk be, a Kortárs Építészeti Központot, az Eleven Blokk nevű civil szervezetet, 

akik a kerületben pincéket bérelnek és képzőművészeknek ad műterem lehetőséget, ők fognak 

egy edukációs programot csinálni benne, e mellett bevontuk a Kult 11 Egyesületet, akik az 

Eleven ősz és az Eleven Tavasz rendezvényeket csinálják, illetve üzleti partnerként 

tárgyaltunk az Allee-val, aki rendezvényhelyszíneken pop up sarkokban fog kulturális 

eseményeket megvalósítani, illetve jövő héten fogunk menni a  TATA nevű céghez, akik az 

Infoparkban vannak, náluk pedig a kultúraközvetítéssel cégen belül komponensben vesznek 

részt. Azért terjesztettük be csak az Önkormányzat és cégeinek a költségvetését, mert a 

partnerek költségvetését nem érinti a döntés. A saját önrészüket, a húsz százalékukat a 

partnerek biztosítják maguknak. Ebben a tekintetben nem kell döntést hozni, támogatást nem 

fognak kapni az önrészből a partnerek. 

 

Görög András: Hozzászólási körben kíván-e valaki hozzászólni? Nem, akkor a napirend 

vitáját lezárom.  

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 „Javaslat pályázat benyújtására és döntés 

önrész biztosításáról − Kulturális Városi Platform” című előterjesztést. Határidő: 2019. 

november 28., felelős: Görög András elnök. 

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

104/KKB/2019./XI.26./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek a „Javaslat pályázat benyújtására és döntés önrész 

biztosításáról − Kulturális Városi Platform” című 

előterjesztést. 

 

Határidő: 2019. november 28. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

………………………. 
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5./ napirendi pont: Budapest XI. kerület Bartók Béla út 55. – bérleti jogviszony 

rendezése 

Előterjesztő: Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság 

igazgatója 

 

Görög András: Itt egy hosszabbításról van szó, a szerződésről a Gazdasági Bizottság fog 

dönteni, nekünk a kulturális célt kell csak támogatni és így megy tovább a Gazdasági 

Bizottság elé, a pénzügyi részét az a bizottság fogja meghatározni.  

Kérdéskörben van-e jelentkező? Hozzászóló? Nincs, akkor a napirendet lezárom. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK rendelet 67. § 

(3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, javasolja a Gazdasági 

Bizottság részére a Budapest XI. kerület Bartók Béla 55. szám alatti társasház 2. sz. 

albetétében nyilvántartott 48 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadását a 

Magyar Makettezőkért Egyesület részére. 

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

105/KKB/2019./XI.26./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK 

rendelet 67. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör 

alapján 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

úgy határozott, javasolja a Gazdasági Bizottság részére a 

Budapest XI. kerület Bartók Béla 55. szám alatti társasház 2. sz. 

albetétében nyilvántartott 48 m2 alapterületű nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadását a Magyar Makettezőkért 

Egyesület részére. 

 

Határidő: 2019. november 30.  

Felelős:   Görög András elnök 

 

………………………. 

 

 

6./ napirendi pont: Budapest XI. kerület Fadrusz u. 5. – bérleti jogviszony  

hosszabbítás és tevékenységi kör módosítás 

(TRENT/PROGNÓZIS Zrt.) 

Előterjesztő: Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság 

igazgatója 

 

Görög András: Hasonlóan az előbbihez, ez már egy bérleménybe adott helyiség, kulturális 

célra kívánja módosítani a tevékenységi kört. Nekünk szintén csak javaslattal kell élnünk a 

Gazdasági Bizottság felé, hogy a kulturális tevékenységet akarjuk-e támogatni, vagy nem. A 

mellékelt határozati javaslat utolsó tagmondatát, a „kedvezményes díjtétel meghatározásával” 

ki is venném belőle, arról majd a Gazdasági Bizottság dönt. Kulturális tevékenység céljára, ott 

érne véget a határozati javaslat. Kérdések körét megnyitom. 

 

Jankó István: Szerintem jó ötlet, hogy kivesszük a határozati javaslatból. Ez egy kapualjból 

nyíló szuterén, szerintem ez kulturális és kiállítás célra sem lesz alkalmas. Jó lenne, ha valami 
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elképzelést is csatolt volna, nem pedig egy „papírfecnin” adják be, valami bővebb 

tájékoztatást elvárnék. De lelke rajta, ha kiállítás lesz, kíváncsi vagyok.  

 

Görög András: További kérdés nincs, van hozzászólás?  

Lehet, hogy elég a válaszom, a helyiség jelenleg is kiállítótérként működik egyébként, 

kimentünk, megnéztük, valóban így van. A későbbiekben a VGB határozatában, vagy helyből 

is benne van, hogy ezt a tevékenységi kört ellenőrizni is fogjuk. Hogyha nem olyan 

tevékenységi körként fog üzemelni, akkor értelemszerűen ezt visszavonjuk, de ez csak akkor 

érdekes, ha kedvezményes díjtételt akar figyelembe venni.  

Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot az elmondott módosítással együtt: „A  Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága – a 

Gazdasági Bizottság kérésére – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy 

határozott, javasolja a Budapest XI. kerület Fadrusz u. 5. szám alatti (4376/0/A/4 hrsz-ú) 43 

m2 alagsori utcai bejárattal rendelkező nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadását  a 

TREND/PROGNÓZIS Zrt. részére képzőművészeti bemutató terem céljára. Határidő: 2019. 

november 30., felelős: Görög András elnök”. 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

106/KKB/2019./XI.26./ számú határozat 
 

A  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága – a Gazdasági Bizottság 

kérésére – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, javasolja a Budapest XI. kerület 

Fadrusz u. 5. szám alatti (4376/0/A/4 hrsz-ú) 43 m2 alagsori 

utcai bejárattal rendelkező nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadását  a TREND/PROGNÓZIS Zrt. részére 

képzőművészeti bemutató terem céljára. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

………………………. 

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Nemessné dr. Bérczi Szilvia a Jegyző Igazgatóság 

igazgató-helyettese. 

 

7./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Görög András: Utolsó nyilvános ülési napirendünkhöz érkeztünk. Az előterjesztést mindenki 

látta, a következő kérésem lenne a Hivatal felé – az előbb nem akartam elmondani, mert egy 

kicsit siettünk – de arra kimondottan igaz, hogy a GDPR-ra hivatkozva nem töltöttünk fel egy 

csomó dolgot. Azért mégiscsak szeretné a bizottság látni, hogy mi van ebben, gondolom, arra 

csak van mód, hogy ezt ilyen „kvázi” zárt ülésbe, vagy valahova betenni, hogy az 

előterjesztést értelemszerűen nyíltan tárgyalnánk, de egy olyan dokumentum felosztást, hogy 

a kívülállók ne tudják megnézni, de a bizottsági tagok a döntés hátteréhez tudjanak 

hozzáférni. A későbbiekben kérem, hogy ezt így próbáljuk meg előkészíteni, mert így vakon 

lövünk egyet a nagyvilágba. Korábban egyébként ezek fönt voltak, a számlamásolatoktól 
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kezdve minden, de ez most lekerült. Mondom, nem nyíltan mindenki által megnézhetővé – 

bár pont az előző esetben, amikor két intézményt tárgyaltunk, bankszámlaszámok vannak, de 

főleg az elszámolásoknál kérem, hogy keressünk majd valamilyen megoldást, majd az 

informatikával s beszélünk, ez informatikai kérdés is valóban, de megpróbáljuk átbeszélni, 

hogy a döntés hátterét is ismerjék meg a képviselők. Ne külön kérésre. Ezt különben kértem 

már az előző ciklusban is, de talán most meg is tudjuk csinálni. 

 

Nemessné dr. Bérczi Szilvia: Mondanék két mondatot az előterjesztésről, de akkor erre a 

felvetésre is reagálnék. Annyi csak az adatvédelemmel kapcsolatban, hogy a GDPR szabályok 

május elsejétől kötnek minket, sokkal szigorúbb szabályok léptek életbe. Most is 

megtekinthető minden háttéranyag, az előkészítőnél minden esetben rendelkezésre áll. A 

Programkoordinációs Csoportban a támogatások megtekinthetőek, illetve gondolom ez 

minden többi igazgatóságra igaz.  Személy szerint azt gondolom, hogy nyilván ez hozzáférés 

és beállítás kérdése valóban, hogy az érintettek láthassák, de ezt nyilván egyeztetni kell 

Jegyző asszonnyal, de azt gondolom, hogy technikailag megoldható, de most is 

megtekinthetőek a háttéranyagok az előkészítőnél, úgyhogy állunk rendelkezésre.  

 

Görög András: A Pénzügyi Bizottságnál ott van egyébként. Csak mondom. 

 

Nemessné dr. Bérczi Szilvia: Tudomásul veszem, elfogadom. A Hivatal egységes 

álláspontját mondtam el, Jegyző asszony utasítása ez. Ez a hivatalos álláspont. 

Az előterjesztést kiegészíteni nem szeretném, de tekintettel arra, hogy ez egy alakuló ülés, két 

mondatot mondanék ezzel kapcsolatban. Igazgató asszonnyal ellentétben én nem emelnék ki 

egyetlen támogatás elszámolást sem, hiszen huszonnyolc elszámolást hoztunk. Annyit kell 

ezekről tudni, hogy szintén megtekinthetőek nálunk a Programkoordinációs Csoportnál, ennél 

a bizottságnál most szakmai elfogadásról van szó, a Pénzügyi Bizottság fogadja el 

számszakilag, pénzügyileg, itt most szakmai szempontból van erre lehetőség. Egész évben 

fogunk hozni elszámolásokat nagy számban, mert minden évben – legalább is eddig – kiírásra 

kerültek kulturális és civil pályázatok, illetve táborozási pályázatok, amiknek az elszámolásait 

ide hozzuk a bizottság elé. Ennyit kell ezekről tudni. Kérem a bizottságot, hogy fogadja el az 

elszámolásokat szakmai szempontból. 

 

Görög András: Elfogadom ezt a választ, de akkor egységesíteni kell legalább a két bizottság 

között, már csak azért is, mert ráadásul a szerződéseket akár fel is kellene töltenünk a 

szerződéstárba és mindenki által megtekinthetővé tenni, de anonimizálva félig-meddig, 

legalább azt a részét − ha szakmai részéről beszélünk − legalább azt kellett volna látnunk. 

Kérdés van-e az előterjesztőhöz? Nincs. Hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a 

határozati javaslatot: „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. november 27., felelős: Görög András elnök”. 

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

107/KKB/2019./XI.26./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, szakmailag 

igazolja, hogy a határozat mellékletét képező táblázatban 

foglalt támogatottak a támogatási célnak megfelelően 
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használták fel a támogatási összegeket. 

 

Határidő: 2019. november 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

107/KKB/2019./XI.26./ számú határozat melléklete 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
Bartók Kulturális 

Táncegyesület 
Jubileumi műsor rendezése 2019. január 19. 100 000 Ft 

2. 
Budapest-Albertfalva-

Kelenvölgyi Ref. 

Egyházközség 

Tündérkerti Esték 

rendezvénysorozat 

szervezése 

2019. január 21. 
150 000 Ft 

utófinanszírozás 

3. 
Carmine Celebrat Kórus 

Alapítvány 

A kórus fellépése a Szt. 

Gellért Templomban 
2019. november 14. 100 000 Ft 

4. 
Doki Atya Szociális 

Egyesület 

Kulturális kirándulás és 

zarándoklat szervezése a 

hívek számára 

2019. november 14. 

a megítélt 120 000 Ft 

helyett 107 500 Ft-tal 

számolt el 

utófinanszírozás 

5. 
Fogyatékos Kisikolásokért 

Alapítvány 

Színházbérlet vásárlás a 

Montágh Imre Ált. Isk. és 

Óvoda tanulói számára 

2020. január 30. 
150 000 Ft 

utófinanszírozás 

6. Gálné Kuhár Erzsébet 

Alzheimer-világnapi házi 

bajnokság rendezése a 

GKH-ban 

2019. október 25. 
70 000 Ft 

utófinanszírozás 

7. Ligetiné Beke Ágnes 

Zenés előadások 

szervezése a Molnár C. Pál 

Galériában 

2020. január 14. 90 000 Ft 

8. Lucza Nóra 

Irodalmi séta szervezése 5. 

évfolyamos diákok 

számára 

2019. november 17. 90 000 Ft 

9. 
Teleki Blanka Általános 

Iskoláért Alapítvány 
ÖKO-nap rendezése 2019. október 30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

Civil támogatás 

10. 
Alapítvány a Budai 

Ciszterci Szt. Imre 

Gimnáziumért 

Fejlesztési költség 2019. augusztus 30. 
200 000 Ft 

utófinanszírozás 

11. Ars Topia Alapítvány 

Vándorkiállítás rendezése 

az Alapítvány munkájának 

bemutatása céljából 

2019. augusztus 30. 
50 000 Ft 

utófinanszírozás 
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12. 
Carl Rogers Iskola 

Alapítvány 

Biciklik és kiegészítőik 

vásárlása 
2019. november 30. 100 000 Ft 

13. 
Doki Atya Szociális 

Egyesület 
Működési költség 2020. január 30. 

150 000 Ft 

utófinanszírozás 

14. 
Farkasrét a Gyermekekért 

Alapítvány 
Fejlesztési költség 2019. október 30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

15. 
Fogyatékos 

Kisiskolásokért Alapítvány 
Fejlesztési költség 2020. január 30. 

150 000 Ft 

utófinanszírozás 

16. 
Gazdagréti Összefogás 

Egyesület 
Működési költség 

2019. szeptember 

30. 
400 000 Ft 

17. 
Iskolánkért-

Gyermekinkért Alapítvány 
Fejlesztési költség 2019. december 30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

Tábori támogatás 

18. Anima Una Alapítvány Kosárlabda edzőtábor 2019. október 30. 300 000 Ft 

19. Barcza Gedeon Sport Club Napközis sakktábor 
2019. szeptember 

30. 
70 000 Ft 

20. 
Budai Ciszterci Szt. Imre 

Gimnázium 
Nyári táborozás 

2019. szeptember 

30. 
1 260 000 Ft 

21. Budai Szt. Imre Plébánia Nyári táborozás 
2019. szeptember 

30. 
100 000 Ft 

22. 
Budapest-Albertfalvi Szt. 

Mihály Plébánia 
Nyári táborozás 

2019. szeptember 

30. 
650 000 Ft 

23. 
Budapest-Kelenföldi 

Evangélikus Egyhzközség 
Nyári táborozás 2019. augusztus 30. 180 000 Ft 

24. Emericus KSE Sporttábor 2019. október 1. 150 000 Ft 

25. 
JAG a Tehetségekért 

Alapítvány 
Nyári táborozás 

2019. szeptember 

30. 
300 000 Ft 
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26. 
Köbölkút Iskolaszék 

Alapítvány 
Nyári táborozás 

2019. szeptember 

30. 
100 000 Ft 

Egyéb támogatás 

27. 
HCC Hungarian 

Commercial Center Kft. 

A Savoya Park 15. 

születésnapi 

rendezvényének 

támogatása 

2019. október 30. 1 270 000 Ft 

28. Turbók János 
Agárdi Popstrand 

szervezése 

2019. szeptember 

30. 
1 700 000 Ft 

     

 
Budapest, 2019. november 26. 

  

   

 

Görög András  

   
elnök 

 
Görög András: A nyilvános ülés végére értünk, zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

Budapest, 2019. november 26. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2019. december 5. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2019. december 9. 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Jankó István s. k. 

bizottsági tag 

Görög András s. k. 

elnök 

 

 

 

 

  
 


