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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 7.                                 Ikt. sz.: I-652-2/2020. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2020. június 23-án 15.00 órától tartott rendes 

nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) I. emelet 114. sz. 

termében.  

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:    

Görög András         elnök 

Daám Alexandra   alelnök 

Jankó István          alelnök 

Dézsi Bettina 

Milák Hajnalka 

Nagyné Antal Anikó 

Rádi Károly 

Tóth Attila 

Varga Mónika 

 

 

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  

Képviselők: 

Bába Szilvia  

dr. Bács Márton  

Bedő Dávid  

Budai Miklós   

Csernus László   
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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: 

Kozma Levente kabinetvezető  

Sinkovicz Judit kabinetvezető-helyettes  

Kis-Fleischmann Éva kabinetvezető-helyettes Kis-Fleischmann Éva 

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 és Lovász Anita Lovász Anita, a 

Költségvetési Csoport referense 

Soltész Erika 

Lovász Anita 

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 

 

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 

Hajdúné Varga Katalin bizottsági titkár Hajdúné 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 



3 

 

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  

Láng Hanna, Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Musztyák Renáta mb. vez. helyettes 

Karkus Mihályné, Lágymányosi Óvoda Juhász Tünde vez. helyettes 

Pócsné Hermanics Mária, Sasadi Óvoda Pócsné Hermanics Mária 

Balla Krisztina, Szentimrevárosi Óvoda Balla Krisztina 

Szebeni Dóra közművelődési vezető  

dr. Kósa Marianna igazgatási referens dr. Kósa Marianna 

 

Az ülést vezeti: Görög András elnök  

 

Görög András: Szeretettel köszöntök mindenkit a soron következő bizottsági ülésen, megállapítom, 

hogy kilenc fő jelen van, határozatképes a Bizottság. Jegyzőkönyv-vezetőnek Tóth Attilát javaslom 

megválasztani: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága úgy határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt és 

Tóth Attila bizottsági tagot választja meg. 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

37/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt 

és Tóth Attila bizottsági tagot választja meg.  

 

Görög András: A kiküldött napirendet mindenki megkapta, 11 napirendi pontunk van, sürgősséggel 

nem tervezünk semmit fölvenni. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése, 

észrevétele van-e? Ha nincs, akkor felteszem a napirendet szavazásra:  

 „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága a mai 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános ülés: 1./ Tájékoztató a veszélyhelyzet 

alatt hozott polgármesteri döntésekről, előterjesztő: dr. László Imre polgármester; 2./ Újbuda 

Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete, előterjesztő: dr. László Imre polgármester 3. / 

Nyári nyitva tartás módosulása a kerületi önkormányzati fenntartású óvodákban 2020., 

előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester; 4./  Együttműködési megállapodás megkötése az 

„Alapítvány a Vadaskert Iskoláért" alapítvánnyal, előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester; 5./  A 

Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása, előterjesztő: dr. 

László Imre polgármester; 6./  A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása, előterjesztő: Előterjesztő: Barabás 

Richárd alpolgármester; 7./ Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Charbel mellszobor felállításához, 

előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester; 8./  Művészeti ösztöndíjak adományozása, 

előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester; 9. /  Névtelen közterületek elnevezése, közterületek 

nevének módosítása, előterjesztő: dr. László Imre polgármester; 10./ Újbuda név és logóhasználat 

iránti kérelem, előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója; 11./ A 2020. évi 
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közművelődési célú érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása, előterjesztő: dr. Téglási 

László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

38/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el:  

 

Nyilvános ülés:  

 
1./ Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
 

2./ Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ Nyári nyitva tartás módosulása a kerületi önkormányzati fenntartású 

óvodákban 2020. 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

4./ Együttműködési megállapodás megkötése az „Alapítvány a Vadaskert 

Iskoláért" alapítvánnyal 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

5./ A Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 

módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

6./ A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő 

címek adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

7./ Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Charbel mellszobor felállításához 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

8./ Művészeti ösztöndíjak adományozása  

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

 

9./ Névtelen közterületek elnevezése, közterületek nevének módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

10./ Újbuda név és logóhasználat iránti kérelem 

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója  

 

11./ A 2020. évi közművelődési célú érdekeltségnövelő pályázathoz 

önerő biztosítása 

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

 

…………………… 
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Görög András: Nehéz időszakon vagyunk túl, három hónapja nem találkoztunk. Olyan feladatokat 

kellett megoldanunk, amiről korábban azt sem tudtuk, hogy vannak ilyen feladatok és úgy gondolom, 

hogy ezt többé-kevésbé sikerült is megoldani. Mind az intézményi rendszer, mind az önkormányzat 

egyébként működőképes maradt, ezért köszönet illeti például az otthoni munkavégzésre való 

áttéréssel kapcsolatban mind az informatikát, mind pedig a hivatal dolgozóit, hogy ezt viszonylag 

könnyen lépték meg, illetve az intézmények vezetőit, akik a vészhelyzetben is helytálltak, és teljesen 

más feladatokat végeztek akár a colcenterben.  

 

1./ napirendi pont: Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri 

döntésekről 
Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Görög András: Az előterjesztő nevében Kis-Fleischmann Éva nem kíván szólni. A napirendi pont 

vitáját megnyitom. 

Egy módosító javaslatom lenne a kiküldött határozati javaslathoz képest, gyakorlatilag marad a 

határozat, csak az utolsó mondat második része változna:  „… az előterjesztés mellékletében felsorolt 

polgármesteri döntésekkel egyetért.” Ez egy technikai módosítás. 

 

Jankó István: Ezt már a tegnapi bizottságon is már fölvetettük, hogy az „egyetért”, meg a 

„tudomásul veszi” az azért nem technikai módosítás, az egyetértés azért erősebb, mint a tudomásul 

veszi, úgyhogy, ha most egyenként kellene dönteni a döntésekről, akkor biztos lenne olyan, amivel 

egyetértek, de valamivel nem értek egyet, így egy az egyben nem fogom tudni elfogadni, hogy 

egyetértek.   

 

Görög András: További hozzászólót nem látok, a napirendi pont vitáját lezárom, szavazásra teszem 

fel az általam kiegészített módosítással a javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben meghozott, az előterjesztés 

mellékletében felsorolt polgármesteri döntésekkel egyetért. 

A bizottság 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

39/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó 

ügyekben meghozott, az előterjesztés mellékletében felsorolt 

polgármesteri döntésekkel egyetért. 

 

 

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

igazgatója. 

 

2./ napirendi pont: Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete 
Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Soltész Erika: A kiemelt feladatokról talán annyit, hogy az elmúlt évben az utaknak a felújítása volt 

a kiemelt feladatunk, erre fordítottunk igen jelentős erőforrásokat részben a Miniszterelnökség 

támogatásával, részben hitel felvételével, illetve működés tekintetében azt tudom kiemelni, hogy az 

intézményeinkben dolgozók és a cégünknél, a Szent Kristófban dolgozók kapták az Újbudai 

pótlékot, illetve az Újbudai egészségügyi támogatást. Ezzel tudtunk hozzájárulni, ahhoz, hogy a 

munkaerőt megtartsuk, illetve új munkaerőket tudjunk munkába állítani. Ismert mindenki előtt 

Magyarországon a munkaügyi helyzet, munkaerő kapacitás, erre szükség volt. A bevételekről annyit 

mondanék, hogy 32,9 Mrd forint a teljesült bevételek főösszege, az eredeti tervünk 27,8 Mrd forint 

volt. Mivel egyensúlyban tervezünk, ezért a kiadásnak is 27,8 Mrd forint volt a kiadási főösszege, 

ami viszont 26,8 Mrd forintban teljesült. Nagyon sok az áthúzódó kiadás, ami látszik is, a 12. 

mellékletben vezetjük le a költségvetési maradványnak a felhasználását. 6 Mrd forint a költségvetési 

maradványunk, ebből javarészt kötelezettségvállalással terhelt maradványra tervezzük vissza, egy 

része már beépült a 2020-as eredeti költségvetésbe, szabad maradványként is és kötött 

maradványként is. Szabad maradványként a 2020-as költségvetésbe 1,1 Mrd forintot terveztünk be, 

így most 370 M forinttal tudunk számolni és arról tud majd a Képviselő-testület dönteni, hogy ez 

hogyan kerüljön fölhasználásra. Polgármester úr javaslata szerint, amivel nyilván egyet lehet érteni, 

252 M forint kerülne a gazdálkodási céltartalékba. Nem tudjuk, mi vár még ránk ebben az évben, 

nem tudjuk azt, hogy elegendő lesz-e a veszélyhelyzeti céltartalék, sok lesz, vagy kevés. Ha sok lesz, 

akkor örülünk, mert akkor el tudjuk kezdeni év vége felé az eltervezett feladataink végrehajtását, ha 

viszont kevés, akkor nyilvánvalóan szükség lehet még további tartalékokra is. Még egy számot 

mondanék el, az önkormányzat vagyona erre az évre 78,5 Mrd forint lett, az előző évhez képest 4,4 

Mrd forint a növekedés. Azt gondolom, hogy ez egy elég szép szám ebben az Önkormányzatban, 

amiben mi vagyunk, amilyen paraméterekkel dolgozunk.  

 

Görög András: A kérdések körét megnyitom. A kérdéskörben nem látok hozzászólót. A vitát 

megnyitom. 

 

Jankó István: Tegnap a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a zárszámadást − illetve nem tárgyalta, amit 

majd holnap reggel fogunk, mert elfelejtették fölrakni a napirendek közé −  gondolom, ez a kettő 

szorosan összefügg, a zárszámadás és a költségvetés módosítása. Csak azért kérdezem meg ezt, − 

mert a bizottság munkáját érinti – egy csomó olyan soron látok nullát, amin eddig volt. Mondok egy 

példát, a táboroztatásnál – tudom, hogy nem lesz tábor, napközis tábor lesz az iskolákban – de 

azoknak a pedagógusok bérét nem ebből fizettük?  

 

Görög András: További hozzászólót nem látok, lezárom a vitát. 

 

Soltész Erika: Valóban így van, nem került fel a TTR-be a költségvetési rendelet módosítása. Az 

azonban nem jelenthető ki, hogy szorosan függ össze a zárszámadással, ugyanis az kétségtelen, hogy 

előbb-utóbb a zárszámadásban elfogadott számokat – elsősorban természetesen a költségvetési 

maradványra gondolok – át kell vezetni a költségvetési rendeleten, de azok a munkálatok, amik 

megkezdődtek és kötelezettségvállalással vannak terhelve előző évről áthúzódóként, azok mennek 

tovább. Azokat nem mondtuk föl, azokat végrehajtjuk. Ami miatt mégis azt gondolom, hogy 

szükséges az, hogy a költségvetési rendeletet módosítsuk, annak az egyik oka az, hogy a szabad 

maradványt átvezessük. Azokat a feladatokat, amiket meghatároz a Képviselő-testület, a 

zárszámadás 12. mellékletében, ha ezt elfogadja így, azokat az úgy új feladatokat, hogy a szabad 

maradványra tervezhető feladatokat, azokat, hogyha beépítjük a 2020-as költségvetési rendeletbe egy 

módosítással, akkor azok megkezdhetők. Tehát ennyiben függ össze, szorosan nem, de érdekünk 
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fűződik nyilvánvalóan hozzá, ez az egyik dolog, a másik dolog pedig, ebbe a költségvetési rendelet-

módosításban fogja látni, hogy hozunk vissza összegeket a veszélyhelyzeti céltartalékból, így például 

a táborozásra is. Most nagyon úgy néz ki, hogy több pénz lesz a táborozásra, többet kell visszahozni, 

hiszen kisebb csoportokban kell csinálni. Ezt Győrffyné Molnár Ilona igazgató asszony jobban el 

tudja mondani, mert ő dolgozta ki, hogy mi lesz a táborozással, Tehát ezek is benne vannak ebben a 

költségvetési rendelet-módosításban, úgyhogy lesz tábor, reméljük, hogy nem durran be semmiféle 

járvány és lesz tábor. Tehát ezeket tartalmazza. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: 2020. június 29-én, tehát jövő héten hétfőn megindul a napközis tábor a 

kerületben, a napközis tábor tizenhárom helyszínen, illetve plusz a Montágh Iskolában kerül 

megrendezésre, ez tizenhat helyszínt jelent, mert a Bethlen Iskola három helyszínen fog működni. Az 

előzetes felmérések alapján negyven-ötven gyerek lesz egy-egy intézményben, maximum tíz-tizenöt 

fős létszámokban tudjuk megszervezni a jelenlegi vírushelyzetre tekintettel a csoportokat és így 

ezeken a helyszíneken megfordítottuk a menetet, reggel bemennek a gyerekek az iskolába, délelőtt 

buszokkal elvisszük őket különböző szabadtéri helyekre, akár a Kamaraerdőre, de csak iskolánként, 

tehát nem együtt megy az ötszáz gyerek. A Vadasparkba, uszodába, múzeumba, stb., és ebédre 

mennek vissza, ott ebédelnek és délután ott lesz a foglalkozás az iskolákban. Ennek megfelelően, 

mivel több helyszínen van a dolog, több finanszírozást igényel, például a takarítás, mert mind a 

tizenhat helyszínen takarítanunk kell, ez valamivel több költséget jelent, mint az elmúlt évben. 

Összességében a szállítás viszont kevesebb, és így a kettő együtt egy 101 milliós idei költségigényt 

jelent, ez visszavezetésre került az elmúlt napokban polgármesteri döntés alapján a költségvetési 

sorainkra. Erre már meg tudtunk minden kiadást szervezni, illetve készen állunk arra, hogy fogadjuk 

a gyerekeket. Az elmúlt napokban volt annak visszhangja, hogy miért így csináljuk, nem biztos, 

hogy szerencsés lett volna akkor, amikor ezek a döntések megszülettek ötszáz fős gyereklétszámot 

egy helyre vinni úgy, hogy ötven-hatvan idősebb pedagógussal együtt, aki veszélyeztetett korban 

van, hiszen egy csomó idősebb pedagógus is részt vesz a táborban, nem biztos, hogy vállalták volna 

ezt. Ezért kellet azt a döntést meghoznunk, hogy intézményi szinten kerül megszervezésre. Ez a 

szülők körében is megnyugvást talált, mert amióta ez kiderült, egyre többen jelentkeznek a táborba, 

és így tudjuk biztosítani az adott helyszínen bármennyi gyerek fogadását is a tábori ellátásba. 

 

Soltész Erika: Szeretném kiegészíteni, illetve részben kijavítani, amit mondtam. Úgy van, ahogy 

Győrffyné Molnár Ilona elmondta, a Polgármester fel van hatalmazva, hogy átcsoportosíthat, 

Polgármester úr meghozta döntését a táborozásra, azonban ez a döntés már a költségvetési 

rendeletmódosítás elkészítése után keletkezett, ezért látható ott most nulla forint, tehát ez a 

következőben kerül átvezetésre, azt a Testület átvezetésként fogadja el. Ennyiben módosítom az 

előzőt, amit mondtam. 

 

Görög András: További hozzászólót nem látok, a napirendi pont vitáját lezárom.  

Nekünk arról kell szavazni, hogy az előttünk levő előterjesztést a képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasoljuk: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek az „Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete” című 

előterjesztést. Határidő: 2020. június 25., felelős: Görög András elnök.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

40/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az „Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási 

rendelete” című előterjesztést. 
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Határidő: 2020. június 25. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

Görög András: Szeretném köszönteni minden kedves vendégünket. Az óvodavezetőknek 

megköszönöm azt a munkát, amit az elmúlt néhány hónapban tettek, olyan feladatokat kaptak az 

óvodavezetők is, illetve mindenki, amiről korábban nem gondoltuk, hogy lesz, de ezeket a 

feladatokat sikerült megoldani. Voltak, akik az óvodában álltak helyt, voltak, akik bekapcsolódtak 

egyéb, más önkormányzati feladatokba, utólag is köszönet mindenkinek. Az eredmények azt 

mutatják, hogy sikerült sikeresen átvészelnünk ezt a néhány hónapot. Ha esetleg még lesz ilyen, arra 

már jóval felkészültebbek leszünk.  

 

3./ napirendi pont: Nyári nyitva tartás módosulása a kerületi önkormányzati 

fenntartású óvodákban 2020. 
Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Orosz Anna: Nagyon röviden szólnék csak, egyrészt én is nagyon köszönöm még egyszer a 

munkájukat, másrészt idén nem lesz szokásos a nyári nyitva tartás az óvodákban, mert június 2-től a 

rendes nyitva tartásra álltak át az intézmények. Egy-két hetes zárva tartások viszont lesznek, erről 

már kiment a tájékoztatás a honlapra, meg nyilván az óvodák is tájékoztatták a szülőket. Az alapján 

került meghatározásra, hogy mikor van ez az egy-két hét, amikor felújítási munkákat lehet csinálni, 

hogy a szülők mit jeleztek, hogy nekik mikor lenne leginkább alkalmas ez a szünet.  

 

Görög András: Van-e kérdés az előterjesztéshez? Hozzászólás? Nem látok ilyet, akkor a napirendi 

pont vitáját lezárom. Szavazásra teszem föl a határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület 

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

Óvoda (1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.), a Dél-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Lecke u.  15-

19.), az Észak-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.), a Gazdagréti Óvoda 

Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u. 11.), a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 

Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.), a Lágymányosi Óvoda 

(1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b.), a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4/b.) és a 

Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.) vonatkozásában a 2020. évi 

módosított nyári nyitva tartásáról szóló tájékoztatást elfogadja.”  

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

41/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

Albertfalvai Óvoda (1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.), a Dél-

Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Lecke u.  15-19.), az 

Észak-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.), 

a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 

Budapest, Csíkihegyek u. 11.), a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 

Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (1112 Budapest, 
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Neszmélyi u. 22-24.), a Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, 

Bogdánfy u. 1/b.), a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka 

Gábor u. 4/b.) és a Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, 

Badacsonyi u. 20-22.) vonatkozásában a 2020. évi módosított 

nyári nyitva tartásáról szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

Határidő: 2020. június 24. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

Görög András: Mondhatnám, hogy jó pihenést, de azt hiszem, ez most nem a pihenés időszaka lesz. 

Jó munkát és kitartást. Köszönjük szépen. 

 

…………………… 

 

 

4./ napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése az „Alapítvány a 

Vadaskert Iskoláért" alapítvánnyal 
Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Görög András: Ez már egy régi szokásunk, itt most a keretet határozzuk meg, és mindig az aktuális 

költségvetés elfogadásakor döntünk a pénzről. Van-e kérdés az előterjesztéshez? Hozzászólás? 

Nincs, akkor lezárom a napirend vitáját. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Dél-Budai Tankerületi 

Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása” című előterjesztést. Határidő: 2020. június 

25., felelős: Görög András elnök.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

42/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az „Együttműködési megállapodás megkötése az 

„Alapítvány a Vadaskert Iskoláért" alapítvánnyal” című 

előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. június 25. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

…………………… 

 

5./ napirendi pont: A Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 

szerződés módosítása 
Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Görög András: Ez is inkább technikai jellegű napirend. Akinek kérdése van, tegye föl. Hozzászólás 

van-e? Nincsen, akkor a beterjesztett határozati javaslatról szavazzunk: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött 
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vagyonkezelési szerződés módosítása” című előterjesztést. 2020. június 25., felelős: Görög András 

elnök.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

43/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az „A Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött 

vagyonkezelési szerződés módosítása” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. június 25. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

6./ napirendi pont: A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

Görög András: Ez a napirend már egyszer volt előttünk, levettük, hogy majd jól átdolgozzuk. Ez 

elmaradt egy kicsit. Azokat a technikai módosításokat, amik mindenképpen szükségesek, meg ezeket 

az apró módosításokat most átvezetjük, és akkor a későbbiekben egy közös munkával ezt valószínű, 

hogy át fogjuk alakítani mindenki megelégedésére. 

A kérdéskört megnyitom. Hozzászólás?  

 

Nagyné Antal Anikó: Örömmel üdvözlöm, hogy eljutottunk idáig, hogy ezeket a módosításokat 

megtehetjük, és külön azt, hogy a díszpolgár és a többi kitüntetés, posztumusz kitüntetés is 

adományozható. Azt gondolom, hogy érdemes lenne megfontolni, valamilyen időbeli korlátot szabni 

annak. Mert, hogy mikor szokott előfordulni, hogy posztumusz adunk egy díjat, hogyha valaki 

hirtelen meghal, mennyi időnek kell eltelni, hogy lehessen jutalmazni, vagy ezeket a kitüntetéseket 

adni rá, azt gondolom, hogy az elhalálozástól számítva két-három évet szerintem ezt érdemes lenne 

beletenni a rendeletbe, és mondjuk, hogy évente hány adható, annak igazából nincsen értelme, mert 

nem szokott ez olyan sok lenni, de ezt az időbeli korlátozást szerintem érdemes lenne megfontolni, 

vagy figyelembe venni.  

 

Jankó István: Az előterjesztő alpolgármester most nincs itt, de Tóth Attila majd tolmácsolja a 

köszönetemet, mert úgy gondolom nem technikai módosításokat látok itt, legalábbis ezeket a 

módosításokat én nyújtottam be, szerintem az elég jelentős, hogy innentől kezdve az 

intézményvezető-helyettes is esetleg tud kitüntetésben részesülni. Illetve kibővítettük azzal, hogy az 

önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési, közoktatási intézményekre is vonatkozik 

ez a rendelet, úgyhogy még egyszer köszönöm alpolgármester úrnak, hogy elfogadta ezeket a 

javaslatokat. 

 

Görög András: További hozzászólás?  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 
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Dr. Téglási László: Egy technikai javaslatom lenne, tudniillik, tegnap a jogi és Közbeszerzési 

Bizottságon is felmerült, hogy a posztumusz díszpolgári címnél legyen időkorlát. Kérhetem azt a 

képviselő asszonytól, és a képviselőktől, hogy írásban álljon rendelkezésre a módosító indítvány, 

mert könnyebb lenne. Tegnap is az a döntés született, hogy legyen időkorlát. De, hogy egy, három, 

vagy öt év, amin belül, vagy amin kívül, ha ezt meg lehetne oldani, nagyon megköszönném. Írásban 

legyen a módosító. 

 

Görög András: Csak itt félreértés volt, nem öt darab posztumuszt mondtam, hanem öt évet 

javasoltam volna. De szerintem ez nem csak a díszpolgárira vonatkozik, hanem minden 

posztumuszra. Valóban általában az volt, hogy az elmúlt egy-két évben meghaltakra vonatkozott ez, 

de ha mondjuk előkerül bármilyen műve, akkor ez lehet. Anikó, ha ezt beadod még ma e-mailben, 

akkor még be fog jönni a testületi ülésig. Mert holnap délig lehet beadni. Rendelet-módosításról van 

szó és annak be kell érkezni időben. Tedd már meg, hogy a Jegyzőnek meg a Polgármesternek 

elküldöd, jó? A Testületi ülésen értelemszerűen lehet módosítani, de akkor mondhatjuk, hogy három, 

vagy öt év legyen? Mert ott már mi sem tudjuk módosítani, ha más megy be. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Görög András: Én azt mondanám, hogy legyen öt év. Eddig minden posztumusznál a józan belátó 

képességünknek megfelelően, tehát józan ítélőképességére volt bízva a Testületnek, tehát nem 

adományoztunk össze-vissza díjakat és nem lesz tömegével ilyen, és akkor véletlen sem zárunk ki 

semmit. Ráadásul a posztumusznak még anyagi vonzata sincsen, úgyhogy az tényleg csak egy 

erkölcsi elismerés. 

Ha nincs több hozzászólás, akkor a befűzött határozati javaslatot teszem fel szavazásra: „Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A díszpolgárrá választásról, 

valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása” 

című előterjesztést. Határidő. 2020. június 25., felelős: Görög András elnök.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

44/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az „A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi 

kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet 

módosítása” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. június 25. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

7./ napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Charbel mellszobor 

felállításához 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 
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Dr. Téglási László: Gazdagréten elnevezésre került a Szent Charbel park és a Libanoni 

Nagykövetség maximálisan támogatta, hogy egy mellszobrot emeljenek. Ők ezt finanszírozzák is. 

Szent Charbel olyan, mint Szent Pio Európában, nagyon jelentős szent. Mindent a Libanoni 

Nagykövetség áll, meg is volt a zsűrizés, mindent rendben találtak a zsűri tagok. Tudomásom szerint 

a polgármesteri vezetés és a Főpolgármester-helyettes asszony támogatja, hogy ez szeptemberben 

kerüljön elhelyezésre a szobor.  

Görög András: Kérdés van-e a napirendhez? Hozzászólás? Nem látok ilyet, szavazásra teszem fel a 

határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek a „Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Charbel mellszobor felállításához” című 

előterjesztést. Határidő: 2020. június 25., felelős: Görög András elnök.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

45/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek a „Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Charbel 

mellszobor felállításához” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. június 25. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

8./ napirendi pont: Művészeti ösztöndíjak adományozása  

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 
 

Görög András: Mindenki megkapta az előterjesztést értelemszerűen, illetve kiküldésre került a 

javaslati kör e-mailben. Aki avval egyetért, azt a határozatot teszem föl a végén szavazásra.  

Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Kérdés nincs. Hozzászólás sincs. 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) 

2020. évre havi 75.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat 12 havi időtartamra Törcsi 

Levente részére; b) 2020. évre havi 75.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat 12 havi 

időtartamra Glázer Attila részére; c) 2020. évre 600.000,- Ft összegű egyszeri Újbuda-Mecénás 

alkotói ösztöndíjat Jónás Tamás részére; d) 2020. évre 600.000,- Ft összegű egyszeri Újbuda-

Mecénás alkotói ösztöndíjat D. Magyari Imre részére; e) 2020. évre havi 60.000,- Ft összegű 

Újbuda-Mecénás pályakezdő ösztöndíjat 12 havi időtartamra Cselőtei Zsófia részére; f) 2020. évre 

havi 60.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás pályakezdő ösztöndíjat 12 havi időtartamra Fodor Dániel 

részére; g) 2020. évre havi 75.000,- Ft összegű Cseh Tamás zenei ösztöndíjat 12 havi időtartamra 

Bakos Zita részére. Határidő: 2020. június 25., felelős: Görög András elnök.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

46/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

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

 

a) 2020. évre havi 75.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás 

alkotói ösztöndíjat 12 havi időtartamra Törcsi Levente 

részére;  

 

b) 2020. évre havi 75.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás 

alkotói ösztöndíjat 12 havi időtartamra Glázer Attila 

részére; 

 

c) 2020. évre 600.000,- Ft összegű egyszeri Újbuda-

Mecénás alkotói ösztöndíjat Jónás Tamás részére; 

 

d) 2020. évre 600.000,- Ft összegű egyszeri Újbuda-

Mecénás alkotói ösztöndíjat D. Magyari Imre részére; 

 

e) 2020. évre havi 60.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás 

pályakezdő ösztöndíjat 12 havi időtartamra Cselőtei 

Zsófia részére; 

 

f) 2020. évre havi 60.000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás 

pályakezdő ösztöndíjat 12 havi időtartamra Fodor Dániel 

részére; 

 

g) 2020. évre havi 75.000,- Ft összegű Cseh Tamás zenei 

ösztöndíjat 12 havi időtartamra Bakos Zita részére. 

 

Határidő: 2020. június 25. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

9./ napirendi pont: Névtelen közterületek elnevezése, közterületek nevének 

módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
 

Görög András: Három közterületről lenne szó, az első már volt bent korábban, a Balogh lejtő, csak 

volt egy kis félreértés a helyi lakók között, mert nem tudták, hogy az a Balogh melyik Balogh, de 

kiderült, hogy az a Balogh, akit át lehet nevezni, végül is múltkor az előterjesztés visszajött és 

Molnár C. Pál a javaslat magára a lejtőre.  

Jött egy kérelem, az Albertfalva közre való elnevezésre, a „Szeglet” nevezetű Kulturális Kávázó 

részéről, akik fogyatékosokkal, megváltozott munkaképességűekkel dolgoznak, kérték, hogy mivel 

nem találnak oda, nevezzük el az utcát Albertfalva közre. De beszéltem közben a hölggyel, aki ezt 

kezdeményezte, a Fehérvári útnak van jó néhány lakása, ami csak erről az utcáról közelíthető meg, 

ötven éve Fehérvári út a cím, úgyhogy ne zavarjuk meg a környék lakóit avval, hogy most hirtelen az 

eddigi utcájukra, ahonnan bejártak, egy más utcanév kerüljön ki. Megbeszéltük a kérelmező 

hölggyel, hogy kiteszünk egy táblát, hogy egyébként a Kulturális Kávézó helyszíne egy sarokkal 

arrébb van, és ezt ő elfogadta és nem is kérelmezi, úgyhogy ezt a második javaslatot visszavonnánk.  

A harmadik pedig a Nelson Mandela park az Etele útnál. Erről a három közterületről lenne szó.  

Van-e kérdés az előterjesztőhöz? Hozzászóló?  
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Jankó István: Tulajdonképpen mindegyikkel egyetértek, az utolsóval nem igazán. Tarlós Istvánnak 

nem sok hibája volt, de ez, hogy ezt javasolta, az szerintem az egyik ilyen. Sajnos a Karácsony 

Gergely is átvette. Ha valaki belenéz Nelson Mandela életébe, csak beírja a keresőbe, hát most ne azt 

nézzük, ő fehérgyűlölő volt, a Castro-ékkal együtt, az összes gazemberrel együtt összefogott. Én nem 

hiszem, hogy Újbudán kellene róla egy parkot elnevezni. Ezért én úgy gondolom, hogy egy módosító 

indítványt javaslok, hogy a park neve legyen Karinthyak parkja. Ugyanis nem messze van a Karinthy 

Színház, nemrég elhunyt a színházigazgató, Karinthy Márton, de én úgy gondolom, hogy egyedül 

róla elnevezni egy parkot, még túl korai, azért gondoltam, hogy lehetne egy ilyen, hogy Karinthyak 

parkja, ez lenne a módosító javaslatom. 

 

Görög András: További hozzászólót nem látok, szavazásra teszem fel az első határozati javaslatot: 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy 

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

Fővárosi Közgyűlésnek, nevezze át a (4982/2) helyrajzi számú közterületet Molnár C. Pál 

lejtőre. Határidő: 2020. június 25., felelős: Görög András elnök.”  

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

47/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, nevezze 

át a (4982/2) helyrajzi számú közterületet Molnár C. Pál 

lejtőre.  

 

Határidő: 2020. június 25. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

Görög András: A második javaslatot nem teszem fel, mert visszavonásra került konszenzusos 

megegyezéssel a kérelmezővel egyetértve.  

Jankó István módosító javaslatát teszem fel szavazásra: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, nevezze el a (3261/3) helyrajzi számú 

névtelen közterületet Karinthyak parkjára. 
A Bizottság 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással ezt a javaslatot nem fogadta el. 

 

48/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 2 igen szavazattal, 4 

ellenszavazattal, 3 tartózkodással úgy határozott, nem fogadja 

el azt a módosító indítványt, hogy javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, nevezze 

el a (3261/3) helyrajzi számú névtelen közterületet Karinthyak 

parkjára. 

 

Görög András: Szavazásra teszem fel az eredeti javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, nevezze el a (3261/3) 

helyrajzi számú névtelen közterületet Nelson Mandela parkra. Határidő: 2020. június 25., 

felelős: Görög András elnök.” 
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A Bizottság 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

49/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 6 igen szavazattal, 3 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, nevezze 

el a (3261/3) helyrajzi számú névtelen közterületet Nelson 

Mandela parkra. 

 

Határidő: 2020. június 25. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

Görög András: A Képviselő-testületnek még szavaznia kell, a Főváros kérte tőlünk a 

véleményünket. A Főváros dönt róla. Az előző javaslatnál mi kértük, hogy legyen, de a Fővárosnál 

van a végleges döntés. A végső döntés a Fővárosi Önkormányzatnál van, illetve még csütörtökön a 

Képviselő-testület szavaz róla. 

 

…………………… 

 

 

10./ napirendi pont: Újbuda név és logóhasználat iránti kérelem 
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója  

 

Görög András: Ha jól emlékszem, akkor ez már volt bent egyszer, és szerintem akkor is azt 

mondtuk, hogy nem.  

 

dr. Téglási László: Igen akkor egyéni kérés volt, most egyesületi színekben szeretné a Berzéki 

Rebeka, hogy az Újbuda nevet használhassák. Rendeletünk szerint a Kulturális és Köznevelési 

Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt az Újbuda név használatáról. 

 

Görög András: Én arra kérem a Bizottságot, hogy ne támogassuk, nem tudom, talán lesz egyetértés. 

Ha egy Újbuda Sport Club néven bárki elkezd sportot szervezni, azt pillanatok alatt össze fogják 

kötni az Önkormányzattal. Ő nem önkormányzati tulajdonban lévő, nem önkormányzati fenntartású 

– támogatást akár még kaphat is tőlünk ennek ellenére -, de úgy gondolom, hogy az Újbuda Sport 

Club nevet meg kellene tartanunk, vagy nem kiadni magán egyesületek részére. Kérem, hogy úgy 

döntsünk, hogy nem adjuk meg ezt a lehetőséget neki. Próbáljon más nevet keresni, de ilyen 

formában nem támogatom az előterjesztést. 

A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. 

 

Jankó István: Ezzel kapcsolatosan tíz éve gyúrjuk ezt a témát, ezt az Újbuda nevet. Ez a hölgy 

legalább tisztességes volt, mert beadta, de ha kicsit körülnézünk a városban, én múltkor egy autón 

láttam ezt a nevet. Nem emlékszem, hogy megadtuk volna bármikor is, vagy cukrászda, vagy 

étterem, bármerre megyünk, mindenhol ott van az Újbuda név, akik nem is kérték. De ő legalább 

kérte és megtartotta a szolgálati utat. Igaz, hogy most „elkaszáljuk”, de …. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Jankó István: Érdemes lenne ezt átgondolni. 

 



16 

 

Görög András: A kérdés az volt, mért nem jó, ha használják az Újbuda nevet? De ne Újbuda néven 

fusson egy magán egyesület. Egyébként Újbudai Autós Iskola, az egy más történet, mert az a helyét 

jelöli, egyébként más, amikor Újbudai Ritmikus Sportgimnasztika, de Újbudai Cukrászda, Alberfalvi 

Cukrászda is van, de most nem arról döntünk … 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Görög András:  … a városrészek is le vannak védve, igen.  

Hogy döntsünk? A javaslatot nem fogadjuk el, vagy nem javasoljuk? 

 

dr. Téglási László: Nem javasolják a Polgármesternek, hogy ezt az Újbuda nevet használhassa.  

 

Görög András: Aki egyetért azzal, hogy ne támogassuk, szavazzon nemmel: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, nem javasolja 

Polgármester úrnak, hogy adja meg engedélyét az Újbuda Sport Club (székhely: 1114 Budapest, 

Bocskai út 14., I/4.)  részére (képviselője: Berzéki Rebeka), hogy az elnevezésükben az „Újbuda” 

nevet viselhessék. Határidő: 2020. július 17., felelős: Görög András elnök. 

A Bizottság 0 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

50/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 0 igen szavazattal, 9 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, nem 

javasolja Polgármester úrnak, hogy adja meg engedélyét az 

Újbuda Sport Club (székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 14., 

I/4.)  részére (képviselője: Berzéki Rebeka), hogy az 

elnevezésükben az „Újbuda” nevet viselhessék. 

 

Határidő: 2020. július 17.  

Felelős:    Görög András elnök  

 

…………………… 

 

 

11./ napirendi pont: A 2020. évi közművelődési célú érdekeltségnövelő 

pályázathoz önerő biztosítása 
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság 

igazgatója 

 

Görög András: Az előterjesztés mellékletében látható, hogy mit szeretnénk, 6 M forintos önrészről 

kell döntenünk, és 24 M forint körüli – ha megkapjuk a teljes összeget – fejlesztésfog ebből 

megvalósulni. Van-e valakinek kérdése? Hozzászólása? Nincs, akkor szavazásra teszem fel az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média 

Kft. 2020. évi eszközbeszerzési tervét jóváhagyja a melléklet szerint, és javasolja Polgármester úrnak, hogy 

amennyiben kiírásra kerül a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, az Önkormányzat 6.000.000,- Ft 

önrész igazolásával nyújtson be pályázatot, mely összeg a 2020. évi Költségvetési rendelet, 6. sz. melléklet 

8.1.3. Pályázati céltartalék soráról biztosítható. Határidő: 2020. szeptember 30., felelős: Görög András 

elnök. 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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51/KKB/2020./VI.23./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a KözPont Újbudai 

Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 2020. évi eszközbeszerzési 

tervét jóváhagyja a melléklet szerint, és javasolja Polgármester 

úrnak, hogy amennyiben kiírásra kerül a közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázat, az Önkormányzat 6.000.000,- Ft önrész 

igazolásával nyújtson be pályázatot, mely összeg a 2020. évi 

Költségvetési rendelet, 6. sz. melléklet 8.1.3. Pályázati céltartalék 

soráról biztosítható. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős:   Görög András elnök  

 

Görög András: Nem tudom megmondani, július-augusztus hónapban ügyrendben nem szoktunk 

már nagyon tárgyalni, de ez az év, illetve az eddigi része nem szokásos történet volt, úgyhogy 

lehetséges, hogy az eddig fölgyülemlett meg nem hozott döntések miatt kell találkoznunk. Óvodai 

felvételek, esetleges kiírandó pályázatokról kell még döntenünk. Hagyományos tábori pályázatok 

már nem fognak bejönni, mert azt se tudjuk, hogy lesz olyan tábor, vagy nem lesz, megfordult az 

életünk. Előtte majd akkor fog menni egy telefon, hogy mikor lesz ülés. Megjegyzem mindenki 

tervezett nyaralása is összedőlt, nem tudom, ki hova tervezte. Igyekszünk minél kevesebb idejét 

rabolni mindenkinek, és ha nem találkoznánk – de mondom, szerintem fogunk – akkor jó pihenést a 

nyárra. Köszönöm szépen. 

 

Budapest, 2020. június 23. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2020. július 2. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2020. július 6. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Attila s. k. 

 bizottsági tag 

Görög András s. k. 

elnök 

 


