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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 3.                                 Ikt. sz.: I-320-2/2020. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2020. február 11-én 16.00 órától tartott 

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          alelnök 

Daám Alexandra   alelnök 

Dézsi Bettina 

Milák Hajnalka 

Nagyné Antal Anikó 

Rádi Károly 

Varga Mónika 

Tóth Attila 

 

Bizottság tagjai közüli távol van:   

− 

 

 

Kulturális Bizottság tagjai érkezett távozott 
vissza-

érkezett 
távozott aláírás 

  1.  Görög András elnök      

  2.  Daám Alexandra alelnök      

  3.  Jankó István alelnök      

  4.  Dézsi Bettina      

  5.  Milák Hajnalka      

  6.  Nagyné Antal Anikó      

  7.  Rádi Károly      

  8.  Tóth Attila      

  9.  Varga Mónika      

Tanácskozási joggal résztvevők  aláírás 

Polgármesteri vezetés: 

Dr. László Imre polgármester  

Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

Barabás Richárd alpolgármester  

Orosz Anna alpolgármester Orosz Anna 

Hintsch György alpolgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző  
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Képviselők: 

Bába Szilvia  

dr. Bács Márton  

Bedő Dávid  

Budai Miklós   

Csernus László   

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: 

Sinkovicz Judit kabinetvezető-helyettes  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója 

Győrffyné Molnár Ilona 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója  

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója 

 

Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság 

igazgatója 

 

dr. Téglási László, a Jegyző Igazgatóság igazgatója  

Nemessné dr. Bérczi Szilvia a Jegyző Igazgatóság 

igazgató-helyettese 
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Hubicsák-Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. 

referense 

Hubicsák-Gódor Ildikó 

Fülöp Krisztina, a Programkoordinációs Csop. mts.   

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 

Hományi Tamás Márton 

Laucsek István tankerületi szakmai vezető  Laucsek István 

Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete  

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke, Észak-

Kelenföldi Óvoda vezetője  

 

Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében  

Napirendekhez meghívottak:  

Ábrahám Máté asszisztens  

Sárosi Mariann, a Köznevelési Csoport ügyintézője Sárosi Mariann 

 

Az ülést vezeti: Görög András elnök  

 

Görög András: A mai ülésre kilenc bizottsági tagból nyolcan jelen vagyunk, az ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Nagyné Antal Anikót. Aki evvel 

egyetért, szavazzon igennel: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének Görög András elnököt és Nagyné Antal Anikó bizottsági tagot választja 

meg.” 

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

javaslatot. 

 

8/KKB/2020./II.11./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága nyolc igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt 

és Nagyné Antal Anikó bizottsági tagot választja 

meg.  

 

Görög András: A mai kiküldött anyag egy napirendről szólt, a napirenddel 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nincs, akkor felteszem a mai 

napirendünket szavazásra: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el: Nyilvános ülés: 1./ Általános iskolai körzetek véleményezése, előterjesztő: Orosz 

Anna alpolgármester.”  
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A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

9/KKB/2020./II.11./ 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./ Általános iskolai körzetek véleményezése 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

 

…………………… 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Laucsek István Dél-Budai Tankerületi Központ 

szakmai vezetője. 

 

1./ napirendi pont: Általános iskolai körzetek véleményezése 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Görög András: Ez egy kicsit technikai történet, azért jött sürgősséggel, mert 15-ig kell 

véleményeznünk a létszámadatot, mert frissek kell, hogy legyenek, ezért a két szokásos 

bizottsági ülésünk közé került ez be.  

 

Orosz Anna: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a Dél-Budai Tankerületi központ 

javasolja a felvételi körzetek határainak módosítását, mi ezt csak véleményezni tudjuk. 

Ez az előterjesztés arról szól, hogy fogadjuk el azt a javaslatot, amit ők megküldtek. 

Igazgató asszony majd elmondja a részleteket, de ha jól értem, akkor korábban már 

történt egy egyeztetés a Tankerülettel arról, hogy mi egy kicsit más körzeteket 

javasoltunk volna, de most azt mondtuk, hogy ez így erre az évre megfelelő számunkra 

is.  

 

Győrffyné Molnár Ilona: Már november óta foglalkoztunk az iskolai körzeteknek a 

felülvizsgálatával. Rendelkezésünkre állnak olyan adatok, hogy az elkövetkezendő 

években milyen területeken hány lakás kerül átadásra, persze ez nem azt jelenti, hogy 

rögtön tudjuk, hogy hány gyerek költözik be, de valami elképzelésünk a tapasztalatok 

alapján kialakult. Idén jogszabályi változás is volt azon túl, hogy megváltozott a 

véleményezés, illetve a döntés, idén január 1-től a tankerületekhez került a döntési 

kompetencia. Eddig a Kormányhivataloknál volt. Akkor február 28-ig kellett nekünk 

véleményt küldeni, most a megváltozott jogszabály szerint már február 15-ig kell, hogy 

február 28-ig dönteni tudjon a Tankerület. Amikor leültünk egyeztetni, akkor végig 
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vettük tételesen azokat a lehetőségeket, amiket meg kell majd valamikor lépnünk, 

ezekből a lehetőségekből a Tankerület egy dolgot lépett meg, a Törökugrató utcai 

iskolánál egy háromszáz lakásos utcarész került át a Csíki-hegyek iskolához, mert ott 

sokkal kisebb a körzet, mint a Törökugratónál. De természetesen az elkövetkező 

időszakban kialakulnak még új utcák is, hiszen a Madárhegy, meg a Sasad Liget 

Lakóparkban is adnak majd át lakásokat, akiknek még nem tudjuk a létszámát, ezt nem 

tudtuk figyelembe venni. Ennek megfelelően támogatjuk, amit a Tankerület javaslatként 

most benyújtott. Természetesen ezt a munkát tovább folytatjuk, és ahogy változások 

vannak a jövő évi beiskolázásnál, újra elő fog kerülni az iskolai körzeteknek a 

módosítása. Akkor a tényleges beköltözéseknek megfelelően, annak függvényében 

tudjuk majd módosítani. Kérem a Bizottságot, hogy a javaslatot fogadja el. 

 

Görög András: Van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Tóth Attila: Nekem csak egy tájékozódó jellegű kérdésem van, hogy a szabad 

iskolaválasztás, hogy függ össze ezekkel a területi leosztásokkal? 

 

Görög András: Gyakorlat jelentősége, hogy aki a körzetben lakik, azt kötelező felvenni 

az iskolának, aki körzeten kívül lakik, azt nem kötelező felvenni. Egyébként bárki 

bármelyik iskolába jelentkezhet akár körzeten kívül is, sőt Budapesten kívüliek is 

jelentkeznek, és a kerületi gyerekek is mehetnek más kerületbe.  

Nekem még egy kérdésem lenne, jelenleg épül egy csomó lakópark, illetve van egy 

csomó kiadott építési engedély, ami még el sem kezdett épülni. Milyen kihasználtsággal 

működünk most, mennyi tartalékunk van az iskolarendszerben? Erre kaphatnánk-e 

választ? 

 

Laucsek István: Azért nem egyszerű ez a kérdés. Nagyon egyszerű matematikailag, 

elvileg a szabad férőhelyekből ki kell vonni a gyereklétszámot és ez a különbség. De ez 

nem így van, mert az elsősök beiskolázásánál nyilván nyolcadikos szabad helyekre nem 

vehetek fel elsőst. Ahol tizenhat fő van harminckettő helyett nyolcadikban, oda nem 

tudok berakni elsőst. Igazából durván kétszáz szabad férőhelyünk biztosan van. Ha 

minden XI. kerületi gyerek beiratkozik a XI. kerületbe, akkor kicsit bajban leszünk. De 

erre még nem volt példa. Éppen a szabad iskolaválasztás miatt.  

 

Görög András: Viszont iratkoztak be érdiek, budaörsiek. 

 

Laucsek István: Ez is igaz. Majdnem kiegyenlíti egymást.  

 

Görög András: Meg a beköltöző gyerekek sem elsőosztályosak mind, hanem egytől 

nyolcig ugyanúgy, tehát eloszlik… 

 

Laucsek István: Lényegesen több szabad helyünk van, mint ahány elsőst be tudunk 

iskolázni.  

 

Görög András: Bárkinek kérdése, észrevétele van-e még? Nincs, a napirendi vitát 

lezárom. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „A Kulturális és Köznevelési 
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Bizottság úgy határozott, hogy a Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, 

Fehérvári út 126-128.) fenntartásában működő általános iskolák – határozat melléklete 

szerinti – felvételi körzethatárainak módosításával, a kialakított felvételi 

körzethatárokkal egyetért. 

Időközben kiegészült a Bizottság, így 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

10/KKB/2020./II.11./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Dél-

Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út 126-

128.) fenntartásában működő általános iskolák – határozat 

melléklete szerinti – felvételi körzethatárainak módosításával, a 

kialakított felvételi körzethatárokkal egyetért. 

 

Határidő: 2020. február 12. 

Felelős:   Dr. László Imre polgármester 

 

Görög András: Köszönöm szépen, és ha minden igaz, akkor február utolsó hetében a 

testületi ülés előtti kedden találkozunk a szokott időben. Köszönöm szépen 

mindenkinek, hogy el tudott jönni a mai rendkívüli ülésre.  

 

Budapest, 2020. február 11. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2020. február 13. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2020. február 17. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyné Antal Anikó s. k. 

bizottsági tag 

Görög András s. k. 

elnök 

 


