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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 9.                                 Ikt. sz.: I-773-2/2020. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2020. augusztus 24-én 12.00 órától tartott rendkívüli 

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 

Tóth Attila 

 

Bizottság tagjai közüli távol van:   Rádi Károly 

       Varga Mónika 

 

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 Barabás Richárd 

Orosz Anna alpolgármester  

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   

Erhardt Attila  

Dr. Hoffmann Tamás   
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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  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója 

 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója  

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója és Lovász Anita Lovász Anita, a 

Költségvetési Csoport referense 

 

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  

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  

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke, Észak-

Kelenföldi Óvoda vezetője  
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Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében  

Napirendekhez meghívottak:  

  

 

Az ülést vezeti: Görög András elnök  

 

Görög András: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli bizottsági ülésen, ahogy a 

múltkor beszéltünk róla, azért kellett erre az időpontra tenni, mert egy órakor testületi ülés van, tíz 

órakor más bizottsági ülések voltak, és hogy ne múljon ez a hét még egy találkozó nélkül, 

csütörtökre szervezzük a következő bizottsági ülést. Azért nem tudtuk a kettőt összevonni, mert 

ennek az ülésnek a testületi ülés előttinek kellett lenni, a csütörtöki bizottsági ülésnél holnap jár le az 

óvodavezetői pályázatok beadási határideje, tehát semmiképpen nem tudtuk volna sajnos egy napon 

tárgyalni, ezért fogunk tartani még egy bizottsági ülést. Megállapítom, hogy heten jelen vagyunk, így 

a Bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dézsi Bettinát javaslom megválasztani: 

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

határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt és Dézsi Bettina 

bizottsági tagot választja meg. 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

59/KKB/2020./VIII.24./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt 

és Dézsi Bettina bizottsági tagot választja meg.  

 

Görög András: Egy kiküldött napirendi pont volt, és nem kívánunk mást tárgyalni. A napirend 

vitáját megnyitom. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a mai 

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

Bizottsága a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./  A díszpolgárrá választásról, 

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

előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester.” 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

60/KKB/2020./VIII.24./ számú határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el:  

 

Nyilvános ülés:  
 

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

adományozásáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

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

elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 
 

Görög András: Ezt már többször tárgyaltuk, tehát nem új, és lesz még, ahogy hallottuk, tehát nem 

utoljára foglalkoztunk vele, csak, hogy a határidőből ne csússzunk ki, azért akarjuk a szeptemberire 

behozni.  

 

Dr. Téglási László: Múlt szerdán volt a Jogi és Közbeszerzési Bizottság ülése, és ott módosító 

indítványokat indítványoztak képviselők. Egyiket sem fogadták el, sarkalatos pontokhoz lettek volna, 

és csak azért tájékoztatom a Bizottságot, mert egyrészt felmerült, hogy a posztumusz díszpolgári 

címet 1989 után elhunytakra vonatkozna. Volt egy módosító javaslat, amit a bizottság nem fogadott 

be, másrész pedig volt egy olyan módosító indítvány, hogy miért 2+2, két intézményvezető és két 

intézményvezető-helyettes kapjon kiváló intézményvezető díjat. Azt javasolták, hogy csökkentsük le 

kettőre, és ezen belül ne tegyünk különbséget, tehát legyen akár egy intézményvezető és egy 

intézményvezető-helyettes. Ezt is elutasította a bizottság. Másrészt viszont Bács Márton elnök 

jelezte, hogy neki nem teljesen egyértelmű a díszpolgári cím visszavonhatóságával kapcsolatos 

szabályozás. Nem módosító indítványként tette fel ezt a bizottsági ülésen, csak jelezte, hogy neki 

evvel vannak problémái. Mi megfogalmaztunk egy javaslat-módosítást, viszont ez csak úgy mehetne 

be a testületi ülésre ma – tehát se előterjesztői módosítóként, sem képviselői módosítóként – csak 

bizottsági javaslatra. Ha a szakbizottság, azaz a Kulturális és Köznevelési Bizottság javasolja, akkor 

ez mehetne a testületi ülésre ez a módosító javaslat. Felmerült az például Gyorgyevics Miklós 

képviselő részéről, hogy miért vettük ki azt a passzust, hogy a díszpolgárok, az összes díszpolgár a 

mindenkori önkormányzati választás utáni alakuló ülésre meghívjuk őket és az ünnepi ülésekre. Meg 

GDPR-ral kapcsolatban jelezték, hogy – végül is ott sem volt módosító indítvány –, hát ez egy jogi 

passzus, rendeletben próbáltuk úgy fogalmazni, hogy egyértelmű legyen. Azóta mi ezt 

széttagolgattuk ezeket a GDPR-ra vonatkozó szabályokat, hogy követhetőbb legyen a szabályozás. 

Ennyi lett volna alapvetően, én különösebbet nem szeretnék szóban hozzáfűzni. Kérem a bizottságot, 

hogy támogassa ezt a rendelettervezetet elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Görög András: Téglási László elmondta a lényeget, de a leglényegesebbet kihagyta, hogy mi a 

szövegszerű módosítás, de akkor azt elmondom, mert bizottsági módosítóként be tud kerülni. Úgy 

szólt, hogy amennyiben a díszpolgári címben, kitüntetésben, elismerésben részesült személy nem 

veszi át a díjat, és ezt írásban jelzi, akkor az az adott díjról történő lemondást jelenti. Ezt egy kicsit 

pontosítottuk, mert ha valaki beteg, kórházban van, külföldön van, bármi baja van, akkor is jelezheti 

írásban, hogy nem tudja átvenni és akkor ezt avval egészítjük ki, hogy írásban jelzi azzal, hogy a 

jövőben sem kívánja azt átvenni. Így akkor pontosítjuk, tehát, ha egy lábtörés miatt, valaki nem veszi 

át, avval nem mond le a díjról. Egy egyszerű kis pontosítást teszünk bele. Ez lenne a mi módosítónk. 

Ez egy technikai módosítás, érdemben nem változtatja meg a rendeletet, de későbbi vitákat evvel 

meg tudunk előzni.  

Van-e kérdés az előterjesztéshez? 

 

Jankó István: Nem néztem meg, nincs előttem, de ez a rendelet mikor lép hatályba? A testületi ülés 

után azonnal?  

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Jankó István: Holnap. Jó. 

 

Görög András: Attól függ, hogy milyen dátum van beírva, akár a kihirdetés napján, kérdés, hogy mi 

lesz a kihirdetés napja, de ha sürgős, lehet a holnapi nap is egyébként. 

Több kérdezőt nem látok, a kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom. 
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Jankó István: Amennyiben holnap lép hatályba, hogyha ez benne marad, hogy két vezető és két 

vezető helyettes, akkor én javaslom, hogy értesítsük a nevelési, oktatási intézményeket erről a 

lehetőségről, hiszen van még öt nap, hogy esetleg helyetteseket elő tudjanak terjeszteni kitüntetésre, 

mert valószínűleg nem tudnak róla, hogy van egy ilyen lehetőség, vagy lesz ilyen lehetőség, ha a 

Testület elfogadja. 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Görög András: Minden kívánságod így teljesüljön.  

További hozzászólót nem látok, a napirendi vitát lezárom. Először a módosító indítványt teszem fel 

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

Bizottsága úgy határozott, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „A díszpolgárrá 

választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló 

rendelet módosítása” című előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás résznek az új 18/A. §-ára 

vonatkozó szövegezését az alábbiak szerint módosítsa:   

„18/A. § Amennyiben a díszpolgári címben, kitüntetésben, elismerésben részesített személy nem 

veszi át a díjat, és ezt írásban jelzi azzal, hogy a jövőben sem kívánja azt átvenni, úgy az az adott 

díjról történő lemondást jelenti. Határidő: 2020. augusztus 24., felelős: Görög András elnök.” 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

61/KKB/2020./VIII.24./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „A díszpolgárrá 

választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 

adományozásáról szóló rendelet módosítása” című 

előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás résznek az új 

18/A. §-ára vonatkozó szövegezését az alábbiak szerint 

módosítsa:   

„18/A. § Amennyiben a díszpolgári címben, kitüntetésben, 

elismerésben részesített személy nem veszi át a díjat, és ezt 

írásban jelzi azzal, hogy a jövőben sem kívánja azt átvenni, 

úgy az az adott díjról történő lemondást jelenti.” 

 

Határidő: 2020. augusztus 24. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

Görög András: Felteszem a határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt: Budapest 

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

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 61/KKB/2020./VIII.24./ számú határozatban foglalt 

módosítással együtt fogadja el „A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést. Határidő: 2020. 

augusztus 24., felelős: Görög András elnök.” 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

62/KKB/2020./VIII.24./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a 61/KKB/2020./VIII.24./ számú 
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határozatban foglalt módosítással együtt fogadja el „A 

díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása” 

című előterjesztést.  

 

Határidő: 2020. augusztus 24. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

  

Görög András: Mindenkinek jó pihenést a szünetre, már akinek szünete van. 

 

Budapest, 2020. augusztus 24. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2020. 2020. augusztus 24. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2020. augusztus 27. 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Dézsi Bettina s. k. 

 bizottsági tag 

Görög András s. k. 

elnök 

 


