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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG
Sorszám: 14.
Ikt. sz.: I-884-2/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2018. szeptember 18-án 15.30 órától
tartott rendes, nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út
39-41.) I. emelet 114. sz. termében.
Bizottság tagjai közül jelen vannak:
Jankó István
Farkas Krisztina
Bába Szilvia
Csernus László
Gajárszki Áron
Görög András
Hintsch György
Horváth Péter
Kornélné
Kiss Anna
Sass Szilárd
Szabó András
Vitéz Gyula

elnök,
alelnök

Bizottság tagjai közüli távol vannak:
Kulturális Bizottság tagjai
1. Jankó István elnök
2. Farkas Krisztina alelnök
3. Görög András alelnök
4. Bába Szilvia
5. Csernus László
6. Horváth Péter Kornélné
7. Hintsch György
8. Kiss Anna
9. Gajárszki Áron
10. Sass Szilárd
11. Szabó András
12. Vitéz Gyula
Tanácskozási joggal résztvevők
Polgármesteri vezetés:

érkezett

távozott

visszatávozott
érkezett

aláírás

aláírás
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dr. Hoffmann Tamás polgármester
Király Nóra alpolgármester
dr. Molnár László alpolgármester
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző
Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző
Képviselők:
Barabás Richárd
dr. Bács Márton
Budai Miklós
Gyorgyevics Miklós
Haidar Norbert
Junghausz Rajmund
Kerékgyártó Gábor
Ludányi Attila
Keller Zsolt
Nagyné Antal Anikó
Szabó György
Turbók Jánosné
Vécsei Éva
Wendlerné dr. Pirigyi Katalin
Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
Vladimorova Milena, Bolgár ÖK
Kárpáti István, Cigány ÖK
Dr. Korani Lefki, Görög ÖK
Németh Istvánné, Horvát ÖK
Pauer Béla, Lengyel ÖK
Imreh Ferenc József, Német ÖK
Tóth András, Örmény ÖK
Elekes Gabriella, Román ÖK
Hladinec Péter, Ruszin ÖK
Becseics Péter, Szerb ÖK
Klauszné Fuzik Ildikó, Szlovák ÖK
Kondor Péter, Szlovén ÖK
Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna, Ukrán ÖK
Polgármesteri kabinet:
Técsi Judit kabinetvezető
dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes
Szabó László kabinetvezető-helyettes
Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak:
Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati
Igazgatóság igazgatója
Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója

Győrffyné Molnár Ilona
Magyar Tamásné
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helyett dr. Berkovics Gáborné Dr. osztályvezető
Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
igazgatója
Pápai Magdolna, a Pénzügyi és Költségvetési
Igazgatóság osztályvezetője
dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója
Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csoport
referense
Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csoport mtsa.
Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző
H. Varga Katalin bizottsági titkár
Külsős állandó meghívottak:
dr. Gálné Csabai Klára, a Dél-Budai Tankerületi
Központ igazgatója
Laucsek István, a Dél-Budai Tankerületi Központ
szakmai igazgatóhelyettese
Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok
Szakszervezete
Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője
Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke, ÉszakKelenföldi Óvoda vezetője
Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében
Napirendekhez meghívottak:
Dezsőné Sramkó Ágnes, a Vállalkozási Csoport
munkatársa
Gallerné Szondi Szilvia, a Köznevelési Csoport
munkatársa
Czetőné Szűcs Zsuzsanna, a Vagyongazdálkodási
Osztály munkatársa
Khoórné Rápolthy Beáta helyettese, Albertfalvai
Óvoda
Halászné Bogdány Zsuzsanna, Dél- Kelenföldi Óvoda
Jánosné Szedlacsek Éva helyettese, Gazdagréti Óvoda
Kazinczi Eszter, Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda
Karkus Mihályné, Lágymányosi Óvoda
Pócsné Hermanics Mária, Sasadi Óvoda
Balla Krisztina, Szentimrevárosi Óvoda

Soltész Erika
Pápai Magdolna
dr. Téglási László
Gódor Ildikó
Dömök Viktória
H. Varga Katalin

Tóth Ildikó

Dezsőné Sramkó Ágnes
Gallerné Szondi Szilvia

Molnár Marianna
Halászné Bogdány Zsuzsanna
Steixnerné Strausz Ildikó
Kazinczi Eszter
Karkus Mihályné
Pócsné Hermanics Mária
Balla Krisztina
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Az ülést vezeti: Jankó István elnök
Jankó István: Szeretettel köszöntöm a bizottságot és a megjelent vendégeket. Először
is jegyzőkönyv-hitelesítőt válasszunk. Javaslatom Görög András.
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a
mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Görög András bizottsági
tagot választja meg”.
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
80/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Újbuda
Önkormányzata
Kulturális
és
Köznevelési
Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének Jankó István elnököt és Görög
András bizottsági tagot választja meg.
Jankó István: A mai napon nyolc nyilvános napirendi pontot és kettő zárt ülési
napirendi pontunk van.
A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Szavazásra teszem fel a mai ülés napirendjét a következők szerint: „A Kulturális és
Köznevelési Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános
ülés: 1./ A 2017/2018-as nevelési év óvodai beszámolóinak elfogadása, előterjesztő:
dr. Molnár László alpolgármester; 2./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása,
előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához,
előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 4./ A díszpolgárrá választásról,
valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló
rendelet módosítása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 5./ JAG a
Tehetségekért Alapítvány támogatása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás
polgármester; 6./ Budapest XI. kerület Bartók Béla út 72. – bérbevételi kérelem
előterjesztő: Büki László igazgató; 7./ Támogatások elszámolásainak szakmai
igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója; 8./
Névtelen közterületek elnevezése, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester;
Zárt ülés: 9./ Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési
kérelem, előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója; 10./
Díszpolgári cím adományozása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester.
A bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
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81/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadta el:
Nyilvános ülés:
1./

A 2017/2018-as nevelési év óvodai beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

2./

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

3./

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

4./

A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és
elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5./

JAG a Tehetségekért Alapítvány támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

6./

Budapest XI. kerület Bartók Béla út 72. – bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László igazgató

7./

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

8./

Névtelen közterületek elnevezése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Önkormányzati

Zárt ülés:
9./

Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem
Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója

10./ Díszpolgári cím adományozása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………

6

A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők.
1./ napirendi pont:

A 2017/2018-as nevelési év óvodai beszámolóinak
elfogadása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Dr. Molnár László: Először is engedjék meg, hogy nagyon szépen megköszönjem az
óvodavezetők elmúlt évi munkáját, illetve ezt a beszámolót is. Már a tavalyi vitában is
volt róla szó, és azt gondolom, hogy sajnos vannak dolgok, amiket nem tudunk
teljesíteni, én speciel én nem láttam a rövid összefoglalókat, amit tavaly Sass Szilárd
képviselő úr szóvá tett. Így sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a
dokumentumokat nem lehet egy-két oldalban összefoglalni. Egyrészről azért, mert
ezeknek vannak kötelező előírási szabályai, másrészről azért, mert hál’istennek az
óvodáinkban annyi munkát elvégeztek a kedves pedagógusok és kollégák, hogy
bizony ezt csak nagyon részletesen lehet elvégezni. Tájékoztatom a bizottságot, hogy
mind a külsős szakértők megnézték ezeket az anyagokat, értékelték az anyagokat,
mind a szülői fórumok látták ezeket az anyagokat, tehát én azt gondolom, hogy
minden fontos szereplő – így most a bizottság is – véleményt alkothat. Magam részéről
szeretném megköszönni az elmúlt éves munkáját az óvodáknak, az óvodavezetőknek
és az óvodapedagógusoknak. Azt gondolom, hogy ez egy jó alap arra, hogy látszódjék,
hogy az idei évben milyen munkát fognak folytatni, illetve, hogy az elmúlt időszakban
milyen sikeres tevékenységet folytattak. Köszönöm szépen az óvodavezetőknek.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom.
Görög András: Valóban nagy volt az anyag, néhányba próbáltam beleolvasni, sikerült
is, de néhány kérdésre nem kaptam választ. Amit szeretnék megkérdezni, – és ez nem
is biztos, hogy az óvodavezetők hibája – inkább rendszerszinten kérdeznék néhány
dolgot mind a múlt évről, amiről a beszámoló szól, illetve mind az elkövetkező
évekről, vagy évről, ami még előttünk áll. Már köztudott probléma volt, az előző
években sem volt minden álláshely betöltve, nagyon sok csoport úgy működött, hogy
egy óvónővel, egy dajkával jó esetben, vagy még dajka sem nagyon volt, és csak egy
óvónővel. Kérdésem az, hogy a túlmunkák hogy lettek elszámolva? Tehát az az óvónő
mondjuk, aki egyedül dolgozott végig, kapott-e bármilyen pótlékot, túlórapénzt,
szabadságmegváltást, bármi egyebet, vagy egyszerűen azt mondtuk, hogy köszönjük
szépen, és így tovább. A kérdésem a jövőre is vonatkozik, hogy jövőre ezt hogy
tervezzük, ugye most is elég sok olyan csoport van, ahol nincs óvónő, még most is
nagy az elvándorlás, tehát nagy az elszívó erő, akár a környező településeken is.
Tervez-e bármit Újbuda Önkormányzata, hogy valamilyen módon itt tartsuk azokat az
óvónőket, akik nálunk a kerületben dolgoznak? Más kerületekben van erre pótlék,
lakhatási támogatás, albérlet támogatás, bejárási pénz – most nem akarok ötleteket
adni, ezt gondolom, mindenki tudja – ebből melyeket tervezi az Önkormányzat, hogy
valóban minden álláshelyünk betöltött legyen a későbbiekben. Mi a tervünk azokkal az
óvodákkal, akik kimondottan nehéz helyzetű gyerekeket nevelnek – innen mind a
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gyerekelvándorlás, mind az óvónői elvándorlás igen nagy – itt milyen megtartó erőt,
ösztönző eszközöket kíván az Önkormányzat bevezetni, hogy itt is megoldott legyen a
nevelés?
Gajárszki Áron: Csak rácsatlakoznék erre a kérdésre röviden, hogy akár cafeteriaelemek tekintetében van-e, szándékozunk-e előre lépni, mert …
Jankó István: Ennél előrébb már nem lehet …
Gajárszki Áron: Úgy tudom, hogy most elég sokat kivezettünk, merthogy
megemelték ezeknek az adóterheit, és ez elég sok dadust elég érzékenyen érintett,
úgyhogy érdeklődnék, hogy akkor ezzel kapcsolatban mi a helyzet.
Jankó István: Más kérdezőt nem látok.
Dr. Molnár László: Lesz, ahol kérni fogom igazgató asszonyt, vagy bármelyik
óvodavezetőt, hogy egészítse ki a mondandómat, hiszen bizonyos „apróbb, technikai”
kitérőket én nem fogok tenni. Próbálok vissza menni és elnézést kérek, ha valamit
kihagyok, akkor kérem, szóljanak. A cafeteria-át a törvény határozza meg, hogy
mennyi adható. Az Önkormányzat évek óta a törvényi maximumot adja. Ugye ez egy
nem kötelező, hanem adható elem. Az, hogy a cafeteria-ban milyen elemeket vezet be
a törvény és milyen elemeket vezet ki a törvény, azt a mindenkori adózási törvény,
illetve az ezeket szabályozó jogszabályok szabályozzák. Nem önkormányzat-függő,
az, hogy ki mennyi cafeteria-át ad. Én egyébként nem sok önkormányzatról tudok, aki
a törvényi maximumot, tehát az évi bruttó 200 E forint cafeteria-át minden egyes
munkavállalónak megadja, nem csak az óvodapedagógusoknak, hanem minden egyes
önkormányzati intézményben dolgozónak is. Úgyhogy a cafeteria-ra én ennyit tudok
mondani. Azt már korábban is érintettük, hogy jelenleg hál’isten egyrészről annyi
óvodapedagógusra van szükség, hogy elmondhatjuk, hogy hiányszakma és talán ez
egy kicsit az ő megbecsülésüket is jobban helyre fogja billenteni. Igen, az
Önkormányzat is gondolkodik azon, hogy miként tudná kiegészíteni az ő bérüket, az ő
juttatási csomagjukat. Értelemszerűen úgy, hogy itt a közalkalmazottakról szóló
törvény, illetve a pedagógusi életpálya-modelleket nem megsértve, hanem a mellett
további pénzeket szeretnénk mi is az óvodapedagógusoknak, illetve az óvodákban
dolgozóknak juttatni. Azt gondolom, hogy viszonylag záros határidőn belül ezekről a
gondolkozásokról és a konkrétabb összegekről is hallani fognak a képviselő hölgyek,
urak. Az sem titok, hogy egyébként pont a napokban fog elindulni az a felmérés, ami
meg fog kérdezni minden egyes óvodapedagógust – természetesen név nélkül –, hogy
mik azok az elvárások, mik azok az igények, mik azok a gondolatok, amik őket arra
sarkallnák, hogy ezen a szép pályán maradjanak és adott esetben, ebben a szép
kerületben folytassák a hivatásukat. Úgyhogy azt gondolom, hogyha ezeket
összegezzük majd és lesz egy olyan megbízható anyag a kezünkben, hogy egyébként
pontosan mit akarnak az óvodapedagógusok, akkor a további lépéseket meg fogja
tenni az Önkormányzat. Bízom abban, hogy azokban a nehéz helyzetekben, amikre azt
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gondolom, Görög képviselő úr utalt, azokban pedig talán a most bevezetendő,
szeptember elsejével bevezetendő szociális szférához tartozó szociális segítők, akik a
terveink alapján elsősorban felmenő rendszerben, de első körben egyébként az óvodás
korosztályt fogják megsegíteni, illetve az ő családjaikat és az ő pedagógusaikat,
intézményeiket, én azt gondolom, hogy talán az egy kicsi terhet le fog venni az
óvodapedagógusok válláról is, és talán egy kicsit sikerül a különböző problémás
élethelyzeteknek a megoldását kicsit rugalmasabban és jobban kezelni. Azzal teljesen
egyetértek, hogy a túlmunkát ki kell fizetni, ugyanakkor most nem akarok blöffölni,
nincs ebből ilyen központi utasítás, mivel az intézmények önállóak és a gadálkodásuk
a GAMESZ-on keresztül megy, nem akarom az mondani, hogy minden egyes
intézménynek a túlóradíjazását én ellenőrzöm, mert egyébként nem gondolom ezt az
én hatáskörömnek, hanem azt gondolom, hogy minden intézményvezető a saját
belátása szerint és a saját elmélete szerint meg tudja tenni. Ha valaki nem fizet ki
túlórát, vagy túlmunkát, szerintem az egyébként nem helyes gyakorlat.
Jankó István: A kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom. Nincs hozzászóló, a
vitát lezárom.
Egy határozati javaslatról fogunk szavazni: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy az
önkormányzati fenntartásban működő óvodák intézményi Munkatervekre épülő
2017/2018-as nevelési évet értékelő beszámolóit elfogadja. Határidő: 2018.
szeptember 19., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”.
A bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
82/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kulturális és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az
önkormányzati fenntartásban működő óvodák intézményi
Munkatervekre épülő 2017/2018-as nevelési évet értékelő
beszámolóit elfogadja.
Határidő: 2018. szeptember 19.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van: Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési
Igazgatóság igazgatója és Pápai Magdolna a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
osztályvezetője.
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2./ napirendi pont:

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Soltész Erika: A költségvetési rendelet módosítása a szokásos módosításokon kívül,
tehát az arra jogosultak döntéseinek átvezetésén túl a központi költségvetésből kapott
pénzeszközökön keresztül egy olyan új előirányzattal, illetve, olyan új bevételekkel
bővül, amit éppen az előbb említett Alpolgármester úr a szociális segítés okán az állam
2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig biztosított számunkra 19 M 689 E
forintot, amit egyébként az Újbudai Humánszolgáltató Központhoz terveztünk be,
hiszen ő lesz a munkáltatója ezeknek a szociális segítőknek, akik az óvodákban fogják
ellátni ezt a feladatot. A pénz felhasználható elsősorban bérre és járulékaira.
Amennyiben egyébként nem tudja felhasználni az intézmény, mert esetleg nem kap
munkaerőt, vagy bármi más ilyen oka van, akkor a maradék rész fölhasználható akár
beruházásra, felújításra, eszközbeszerzésre, stb. Azt is befogadják, illetve dologi
kiadásokra is. Ez az egyik elem, ami az eddigi megszokott tételektől eltérő. A másik
pedig, ezzel kapcsolatban egyébként három fő létszámot terveztünk a költségvetésbe,
ide, ahogy mondtam az Újbudai Humánszolgáltató Központhoz, az ő költségvetésébe.
Kaptunk még három címen pénzt, bölcsődei kiegészítő támogatásra kaptunk, amit
adatszolgáltatás alapján maga a költségvetési törvény is így ír le, tehát az eredeti
költségvetés tervezésekor erre nem kaptunk pénzt – kértek adatszolgáltatást és ez így
volt szabályozva a költségvetési törvénybe – kértek adatszolgáltatást az
Önkormányzatoktól és amikor ez összegyűlt nemzetgazdasági szinten, akkor a
miniszter – most azt nem tudom pontosan megmondani, melyik miniszter, két-három
miniszter – döntést hozott róla, hogy kinek mennyit tudnak ebből a kiegészítő
támogatásból biztosítani. Ezenkívül pedig korábbi évek korrekciója, ami hasonló elven
működik, ugye az adatszolgáltatások alapja, hogy mi mibe kerülhet, pontosabban,
hogy mibe került a szakosított a szakosított szociális ellátások intézményi üzemeltetése
az önkormányzatoknak és a gyermekétkeztetés, tehát ilyen elmaradott tételeket pótolt
számunkra az állam, és erre kaptunk még további 190, illetve 64 M forintot. Ezeket az
összegeket nekünk továbbadnunk az intézmények felé nem kell, a költségvetésben
megterveztük az ő összes kiadásukat és az összes bevételüket, tehát ilyen
kötelezettségünk ezzel kapcsolatban nincsen. Ez az, amit a jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítás tartalmaz és szabályoz.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Egy rendelet, amit javasolunk a Képviselő-testületnek elfogadásra: „Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy
határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A
2018. évi költségvetési rendelet módosítása” című napirendi pontot. Határidő: 2018.
szeptember 20., felelős: Jankó István elnök”.
A bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a
javaslatot.
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83/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2018. évi
költségvetési rendelet módosítása” című napirendi pontot.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Jankó István elnök
………………………

3./ napirendi pont:

Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Egy határozati javaslatról döntünk: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Csatlakozás a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához” című napirendi pontot. Határidő: 2018. szeptember 20., felelős: Jankó
István elnök”.
A bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
84/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Csatlakozás a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához” című napirendi pontot.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Jankó István elnök
………………………
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4./ napirendi pont:

A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi
kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Téglási László: Nagyon röviden szeretném ismertetni, Újbuda Kiváló
Vállalkozója, Kiváló iparosa nem pénz díjat kap, hanem egy Assisi Szent Ferencet
ábrázoló szép bronz emlékplakettet, aminek egyrészt a munkadíja, másrészt a bronz
ára egyre jobban emelkedik – már tavaly említette a művész, hogy ennyiből nehezen
tudja kihozni – úgyhogy a bruttó 69 E forintot javasolnánk megemelni bruttó 138 E
forintra. Reméljük, ez hosszabb ideig megoldja, hogy nem kell hozzányúlni ehhez a
díjhoz.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Szavazásra teszem fel a rendelet-módosítási javaslatot a Képviselő-testületnek:
„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési
Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek „A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és
elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása” című napirendi
pontot. Határidő: 2018. szeptember 20., felelős: Jankó István elnök”.
A bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
85/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A díszpolgárrá
választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek
adományozásáról szóló rendelet módosítása” című napirendi
pontot.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Jankó István elnök
………………………

5./ napirendi pont:

JAG a Tehetségekért Alapítvány támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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Dr. Téglási László: A József Attila Gimnázium Alapítványa Önkormányzatunkhoz
fordult segítségért, hogy a 70 éves évfordulóra egy emlékkönyvet szeretnének kiadni
és, hogy támogassa az Önkormányzat ennek az emlékkönyvnek a kiadását.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom.
Görög András: Én egyetértek azzal, hogy támogassuk, de ugye 1 M 700 E forintot
kért, mi a negyedét adjuk. Meg tudja így csinálni? Mert akkor neki még össze kell
kaparnia 1 M 200 E forintot, vagy egyébként kap 400 E forintot és ott van 1 M 200 E
forint hiánnyal. Így lehet, hogy meg sem tudja csinálni. Ezt valaki megkérdezte, vagy
utána nézett ennek? Mert így a negyedét sem adjuk az összegnek.
Szabó András: Amikor mi kulturális támogatásokról döntünk, akkor sem a teljes
összeget szoktuk megadni, arra, amit kér valaki, tehát gondolom, hogy azért
kalkuláltak, hogyha még sem a teljes összeg, akkor talán van B, meg C, D terv. Nem
tudom. Csak feltételezem.
Csernus László: Úgy tudom, hogy egyrészt felvették velük a kapcsolatot és miután a
nyomdai előállításoknál is sokféle ár, sokféle minőség jelenik meg, tehát azt
gondolom, hogy itt egy kompromisszumos megoldás lesz ebben a dologban. Ha és
amennyiben a testületi ülésig kiderül, hogy nekik valamilyen pénzeszköz hiányzik,
akkor esetleg még megpróbálunk ebben a dologban segíteni. A végső döntést úgy is
akkor hozzuk meg, tehát akkor, ha és amennyiben szükséges, akkor velük egyeztetett
összeg lesz elfogadva.
Jankó István: A kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Egy határozati javaslatról szavazunk: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „JAG a
Tehetségekért Alapítvány támogatása” című napirendi pontot. Határidő: 2018.
szeptember 20., felelős: Jankó István elnök”.
A bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
86/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „JAG a
Tehetségekért Alapítvány támogatása” című napirendi pontot.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Jankó István elnök
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6./ napirendi pont:

Budapest XI. kerület Bartók Béla út 72. – bérbevételi
kérelem
Előterjesztő: Büki László igazgató

Jankó István: Kékfestő üzemet szeretnének a pincében létrehozni. A Gazdasági
Bizottságnak javasoljuk, aztán a Gazdasági Bizottság majd eldönti, hogy bérbe adja-e,
vagy nem. Kulturális szempontból úgy gondolom, hogy a bizottság támogathatja ezt.
Kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom.
Szabó András: Maga a kékfestő üzem ötlete nekem kifejezetten tetszik, viszont
általában óvatosabbak szoktunk lenni. Tehát, hogyha valaki kér valamilyen
kedvezményt tőlünk, akkor először általában azt szoktuk kérni, hogy bizonyítson
valamit. Nézzük meg, hogy tényleg kialakul-e valami, tényleg rendez-e olyan
rendezvényeket, amiket nekünk érdemes támogatni. Egyébként az, hogy egy kékfestő
boltot nyit valaki, jó, mert nem kell Szentesig elmenni, …
(Mikrofon nélküli hozzászólás.)
Szabó András: .. műhely, de gondolom, majd árusítani is fog, gondolom üzleti
alapon, tehát kalkulált azzal, hogy valamikor ez megtérül neki. Ha nyújt valami olyat,
ami közérdeklődésre tarthat számot, vagy azt mondom, hogy a kerület kulturális
kínálatát bővíti, iskolásokat lát vendégül és megtanítja őket föstögetni, vagy valami, és
megmutatja nekik a technikát, teljesen mindegy, hogy mit, annak van értelme, hogy
azt támogassuk. Ha ez rendszeressé válik, akkor akár ilyen átalány jelleggel, vagy egy
alacsonyabb bérleti díjjal megtámogatjuk, azt is lehet. Azt gondolom, hogy talán
hozomra, rögtön az elején nem kellene. Építse ki, csináljon valamit, akár
visszamenőleg is adhatunk neki bérleti díj-támogatást, ha tényleg az történik, amit ő
ígér.
Jankó István: Majd a Gazdasági Bizottság.
Szabó András: Én ezt javaslom.
Jankó István: Világos, csak mi, én, mint Kulturális Bizottság …
Szabó András: Egyelőre nem tudjuk, hogy kulturális tevékenység ténylegesen hogy
fog folyni, nekünk ezt kell elbírálni, most nem tudjuk elbírálni.
(Mikrofon nélküli beszélgetés.)
Jankó István: Jó.
Szabó András: A tevékenységet támogatjuk, nyilván, ez jó dolog, és ezt én is
támogatom, de talán ennél ne többet.
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Jankó István: A vitát lezárom.
Egy határozati javaslatról döntünk, hogy javasoljuk-e a Gazdasági Bizottságnak, hogy
adja bérbe ezt a helyiséget: „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, hogy javasolja a
Gazdasági Bizottság részére a Bp. XI. ker. Bartók Béla út 72. szám alatti társasház 66.
számú albetétében nyilvántartott 71 m2 alapterületű helyiség bérbeadását Descartes &
Sullivan Publishing Bt. részére. Határidő: 2018. szeptember 30., felelős: Jankó István
elnök”.
A bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
87/KKB/2018./IX.18./ 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
12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy
határozott, hogy javasolja a Gazdasági Bizottság részére a Bp. XI.
ker. Bartók Béla út 72. szám alatti társasház 66. számú albetétében
nyilvántartott 71 m2 alapterületű helyiség bérbeadását Descartes
& Sullivan Publishing Bt. részére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Jankó István elnök
………………………

7./ napirendi pont:

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

Jankó István: Van-e valami gond az elszámolásokkal? Nincs? Minden rendben?
A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Egy határozati javaslatról fogunk dönteni: „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:
2018. szeptember 19., felelős: Jankó István elnök”.
A bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a
javaslatot.
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88/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy
a határozat mellékletét képező táblázatban foglalt támogatottak a
támogatási célnak megfelelően használták fel a támogatási
összegeket.
Határidő: 2018. szeptember 19.
Felelős:
Jankó István elnök

Támogatott

88/KKB/2018./IX.18./ számú határozat melléklete
Elszámolás
Támogatási cél
Összeg
határidő
Kulturális támogatás

1.

2.

3.

4.

5.

Jakobetz László

Latinka 76-86 c.
könyv kiadása

Családok keresztútja
c. program
megvalósítása
Regnum Christi
Missio Christi
Családi Nap
Alapítvány
rendedése
Tanulmányi
kirándulás az
Szülők és Nevelők a
Ópusztaszeri
Sopron úti Iskoláért
Nemzeti Történelmi
Alapítvány
Emlékparkba
Teleki Napok
Teleki Blanka
Általános Iskoláért rendezvénysorozat
szervezése
Alapítvány
Krisztus Légiója
Kongregáció

2018.
szeptember 30.

100 000 Ft

2018. augusztus
100 000 Ft
30.
utófinanszírozás
2018. augusztus
150 000 Ft
30.
utófinanszírozás

2018. augusztus
30.

70 000 Ft

2018. augusztus
100 000 Ft
30.
utófinanszírozás

Civil támogatás
6.

Bliss Alapítvány

Rezsi költség

2018. augusztus
30.

100 000 Ft

7.

Doki Atya Szociális
Egyesület

Működési költség

2019. január 30.

160 000 Ft

Tábori támogatás
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8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

BudapestGazdagréti
Református
Egyházközség
BudapestGazdagréti Szent
Angyalok Plébánia
Egri Csillagok
Alapítvány
Épkézláb
Közhasznú
Alapítvány
Fogyatékos
Kisiskolásokért
Alapítvány
Iskolánkért
Gyermekeinkért
Alapítvány
Köbölkút Iskolaszék
Alapítvány
Passé Ritmikus
Gimnasztika SE
Szellemi Sérült
Testvéreinkért
Alapítvány
Szent II. János Pál
Iskolaközpont
Szent Margit
Gimnázium
Teleki Blanka
Általános Iskoláért
Alapítvány
Törökugrató utcai
Általános Iskola
Alapítvány

Nyári táboroztatás

2018.
szeptember 30.

250 000 Ft

Nyári táboroztatás

2018. augusztus
30.

300 000 Ft

Természetvédelmi
tábor

2018. augusztus
30.

200 000 Ft

Napközis fejlesztő
tábor

2018. augusztus
30.

250 000 Ft

Nyári táboroztatás

2018. augusztus
30.

200 000 Ft

Nyári táboroztatás

2018. augusztus
30.

250 000 Ft

Honismereti tábor

2018. augusztus
30.

150 000 Ft

Edzőtábor

2018.
szeptember 30.

250 000 Ft

Önellátó integrált
tábor

2018. augusztus
30.

200 000 Ft

Családi lelki tábor

2018. november
30.

200 000 Ft

Nyári táboroztatás

2018. augusztus
30.

460 000 Ft

Nyári táboroztatás

2018. augusztus
30.

400 000 Ft

Nyári táboroztatás

2018.
szeptember 30.

350 000 Ft

Egyéb támogatás
21.

Szent II. János Pál
Iskolaközpont

Föld napi
rendezvény
szervezése

2018.
90 000 Ft
szeptember 30. utófinanszírozás
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Budapest, 2018. szeptember 14.
Jankó István
elnök
………………………

8./ napirendi pont:

Névtelen közterületek elnevezése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.
Gajárszki Áron: Volt az előterjesztéshez pár képviselői javaslat, azokról mikor
döntöttünk? Vagy mikor nem? Annyi a történet, hogy beküldtem pár javaslatot, mert
volt egy ilyen körkérdés az Önkormányzattól és azokról nem tudom mikor dőlt el,
hogy bele sem kerülnek, vagy ki döntött. Azt gondoltam volna, hogy esetleg itt
beszélgetünk róluk, vagy volt külön bizottság? Ez számomra nem derült ki az
előterjesztésből.
Jankó István: A kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom.
Csernus László: Csak a Nelson Mandela ügyben szeretném azt javasolni, hogy – és
ezt a testületi ülés kapcsán is el fogom mondani –, hogy számtalan megkeresés
érkezett lakosoktól, mindenféle helyről, hogy gondoljuk át, hogy mégis csak biztosan
Nelson Mandeláról szeretnénk-e elnevezni ezt a parkot. Úgyhogy jelen pillanatban azt
javaslom, hogy ne döntsünk erről, hanem valóban kérdezzük meg a lakosok
véleményét, egy maghatározott körben, akik ott a park környezetében laknak, hogy mit
gondolnak erről. Ennek ismeretében döntsünk arról, hogy mi legyen annak a parknak a
neve. Tehát, hogy sem Etele park, sem Nelson Mandela park, most egyáltalán ne
döntsünk. Ezt javaslom a Képviselő-testületnek majd.
Jankó István: Szavazni fogunk róla, hogy ne döntsünk róla.
(Mikrofon nélküli beszélgetés.)
Jankó István: Nem tudom, hogy ki döntötte ezt el. Jó, majd utánanézek. Ki döntötte
el? Nem tudják.
(Mikrofon nélküli beszélgetés.)
Jankó István: Ó, én is jártam már így.
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(Mikrofon nélküli beszélgetés.)
Jankó István: Na jó, akkor további hozzászólót nem látok, a vitát lezárom.
Most szavaznánk arról, hogy a Nelson Mandela javaslatról nem szavazunk most.
Lakossági javaslatra, igen. ”Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, a mai ülésén nem szavaz a
Fővárosi Közgyűlés 705/2018. (VIII. 29) Főv.Kgy. határozattal elfogadott döntéséről,
a (3261/3) hrsz.-ú, közterület Nelson Mandela parkra történő elnevezéséről, valamint
nem javasolja a (3261/4) hrsz.-ú tűzoltóút és nyugatról a Hadak útja keleti
telekhatárától számított 25 méteres sáv nyugati határ) Etele parkra történő elnevezését
sem. Határidő: 2018. szeptember 20., felelős: Jankó István elnök”.
A bizottság 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
89/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül úgy határozott, a mai ülésén nem szavaz a
Fővárosi Közgyűlés 705/2018. (VIII. 29) Főv.Kgy. határozattal
elfogadott döntéséről, a (3261/3) hrsz.-ú, közterület Nelson
Mandela parkra történő elnevezéséről, valamint nem javasolja a
(3261/4) hrsz.-ú tűzoltóút és nyugatról a Hadak útja keleti
telekhatárától számított 25 méteres sáv nyugati határ) Etele parkra
történő elnevezését sem.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Jankó István elnök
Jankó István: A többi javaslatról viszont szavazunk. Tehát az egyes, a hármas és a
négyesről fogunk szavazni. Egyben tudunk róluk szavazni?
Gajárszki Áron: Ügyrendben, amíg nem derül ki, hogy miért nem lehet a többi
elnevezésről, vagy miért nem volt vita, a többi elnevezésről, vagy hol volt vita,
gyakorlatilag úgy került elénk a dolog, hogy volt egy képviselői javaslat, teljesen
mindegy, milyen javaslat, megkérdezte ezt az Önkormányzat. Nem tudjuk, hogy miért
nem kerül ide vitára, vagy bárhova a döntés-előkészítés során elénk, én azt javaslom,
hogy azokról se szavazzunk, mert azok a nevek, amiket beraktunk – persze én elfogult
vagyok –, hogy amik előttünk vannak, szerintem lényegesen gyengébbek és kevésbé
kapcsolódnak a Kopaszi gát, illetve az Öbölhöz, mint amikbe mondjuk én munkát
raktam. Értelemszerűen el tudom fogadni, ha nem az én javaslataim kerülnek
elfogadásra, hiszen nyolc éve ezt gyakorlom, de ezzel együtt azt látom, hogy
viszonylag kulturálisan kevésbé értékes nevek is vannak itt a javaslatban előttünk.
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Örülnék, hogyha amíg ki nem derül, hogy ez volt-e valaha megvitatva, bárki elbírálta
volna, hogy eljárásrendben ez hogyan került ide elénk, addig erről nem szavaznánk.
Jankó István: Akkor ez az ügyrendi javaslat, hogy erről is szavazzunk, hogy nem
szavazunk. Jó, akkor szavazásra teszem fel az alábbi javaslatot: „Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott
nem fogadja el az alábbi ügyrendi javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a
napirendhez beterjesztett többi javaslatról sem szavaz mai ülésén.”
A bizottság 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el a
javaslatot.
90//KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 5
tartózkodással úgy határozott, nem fogadja el az alábbi ügyrendi
javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a
napirendhez beterjesztett többi javaslatról sem szavaz mai
ülésén.”
Jankó István: Szavazunk az egyesről, a Völgycsillag, Víztükör és Sásliliom
utcákról, ha nem jól mondom tessék kijavítani, Vörös csillag az nincs, az már
volt, az Etele parkról sem szavazunk, akkor csak az egyesről szavazunk:
„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és
Köznevelési Bizottsága úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 4042/131 hrsz.-ú
magánutat Völgycsillag utcára, a 4042/115 hrsz.-ú magánutat Víztükör
utcára, a 4042/145 hrsz.-ú magánutat Sásliliom utcára. Egyben vonja vissza
a 209/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat a), c), d), és g) pontjait. Határidő: 2018.
szeptember 20., felelős: Jankó István elnök.”
A bizottság 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta a
javaslatot.
91/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 3 tartózkodással úgy határozott, javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy javasolja a Fővárosi
Közgyűlésnek, hogy nevezze el
- a 4042/131 hrsz.-ú magánutat Völgycsillag utcára,
- a 4042/115 hrsz.-ú magánutat Víztükör utcára,
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- a 4042/145 hrsz.-ú magánutat Sásliliom utcára.
Egyben vonja vissza a 209/2017. (XI. 23.) XI.ÖK
határozat a), c), d), és g) pontjait.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Jankó István elnök
Jankó István: Akkor zárt üléssel folytatjuk.
(Mikrofon nélküli beszélgetés.)
Jankó István: Azt mondtátok, nem szavazunk.
(Mikrofon nélküli beszélgetés.)
Jankó István: Akkor megnyitom újra a napirendi pontot. Erről kell szavazni?
(Mikrofon nélküli hozzászólás.)
Jankó István: Akkor megnyitnám a napirendi pontot: „Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy újra
megnyitja a 8./ Névtelen közterületek elnevezése című napirendi pont tárgyalását.
A bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
92//KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy újra megnyitja a 8./
Névtelen közterületek elnevezése című napirendi pont tárgyalását.
Jankó István: Akkor most szavazzunk a negyedik határozati javaslatról, a Szent
Charbel parkról: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és
Köznevelési Bizottsága úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, nevezze el a (1918/36) közterület egy részét (a
Gazdagréti út, a 1918/29 hrsz.-ú számú társasház, a kínai áruház és Nagyszeben téri
parkoló által határolt rész) Szent Charbel parkra. Határidő: 2018. szeptember 20.,
felelős: Jankó István elnök.”
A bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a
javaslatot.
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93/KKB/2018./IX.18./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, javasolja a Képviselőtestületnek, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, nevezze el a
(1918/36) közterület egy részét (a Gazdagréti út, a 1918/29 hrsz.-ú
számú társasház, a kínai áruház és Nagyszeben téri parkoló által
határolt rész) Szent Charbel parkra.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Jankó István elnök
Jankó István: Akkor most tényleg zárt ülés következik.
Budapest, 2018. szeptember 18.
A jegyzőkönyv elkészült 2018. szeptember 25.
A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2018. október 2.
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Görög András s.k.
bizottsági tag
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