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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 1.                                 Ikt. sz.: I-69-2/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2019. január 15-én 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 elnök, 

Farkas Krisztina alelnök 

Görög András alelnök 

Csernus László  

Bába Szilvia  

Gajárszki Áron  

Kiss Anna  

Hintsch György  

Horváth Péter Kornélné  

Sass Szilárd  

Szabó András  

Vitéz Gyula  

Bizottság tagjai közüli távol vannak:       

- 

 

Kulturális Bizottság tagjai érkezett távozott 
vissza-

érkezett 
távozott aláírás 

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  aláírás 

Polgármesteri vezetés: 

dr. Hoffmann Tamás polgármester  

Király Nóra alpolgármester  

dr. Molnár László alpolgármester dr. Molnár László 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző  

Képviselők: 

Barabás Richárd   
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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  Imreh Ferenc József 

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  

Győrffyné Molnár Ilona 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója helyett   

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója,  

a Pénzügyi Osztály vezetője 

Soltész Erika 

 

Pápai Magdolna 

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

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csoport referense Gódor Ildikó 

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csoport mtsa. Dömök Viktória 

Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző  

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:  

dr. Gálné Csabai Klára, a Dél-Budai Tankerületi Központ 

igazgatója 

 

Laucsek István, a Dél-Budai Tankerületi Központ szakmai 

igazgatóhelyettese 
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Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete  

Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője  

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 

Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda vezetője Pócsné Hermanics Mária 

Láng Hanna pályázó Láng Hanna 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök  

 

Jankó István: Tisztelettel köszöntöm a Bizottságot és a megjelent vendégeket. 

Megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes. Első feladatunk, hogy jegyzőkönyv-

hitelesítőt válasszunk, Vitéz Gyulát javaslom megválasztani.   

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

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Vitéz Gyula bizottsági tagot 

választja meg”. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

1/KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Vitéz Gyula bizottsági tagot választja meg.  

 

Jankó István: A mai napon hat nyilvános és egy zárt ülési napirendet tárgyalunk. Sürgősségi 

nincsen. A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Szavazásra teszem fel a mai ülés napirendjét a következők szerint: Nyilvános ülés: 1./ 

Újbuda Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete, előterjesztő: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester; 2./ Intézményvezetői pályázat elbírálása, előterjesztő: dr. Molnár 

László alpolgármester; 3./ A Sasadi Óvoda alapítványainak - Újbudai Hétszínvirág 

Alapítvány  és a Zólyomi Oviért Alapítvány - székhely engedélyezési kérelmei, 
előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester;  4./ Új emléktáblák állításával kapcsolatos 

felhívás megjelentetése, előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

elnöke; 5./ 2019. évi kulturális és civil pályázat kiírásai, előterjesztő: dr. Téglási László, a 

Jegyzői Igazgatóság igazgatója; 6./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása, 

előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója; Zárt ülés: 7./ Javaslat „Pro 

Communitate Újbuda” kitüntetés adományozására, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester. 

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

 

2/ KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 
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napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

  

Nyilvános ülés:  

 

1./ Újbuda Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Meghívott vendég: Soltész Erika, Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója 

 

2./ Intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Meghívott vendég: A pályázó 

 

3./ A Sasadi Óvoda alapítványainak - Újbudai Hétszínvirág Alapítvány és a 

Zólyomi Oviért Alapítvány - székhely engedélyezési kérelmei 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Meghívott vendég: Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda vezetője 

 

4./ Új emléktáblák állításával kapcsolatos felhívás megjelentetése 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

 

5./ 2019. évi kulturális és civil pályázat kiírásai 

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

6./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Zárt ülés:  

 

7./ Javaslat „Pro Communitate Újbuda” kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

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

Igazgatóság igazgatója. 

 

1./ napirendi pont: Újbuda Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Soltész Erika: A költségvetésről csak néhány gondolatot osztanék meg a tisztelt bizottsággal, 

illetve néhány számot emelnék ki. A költségvetés tervezése hasonló módon történt, mint az 

előző években. Nem volt olyan jelentős, sőt gyakorlatilag még kisebb mértékű jogszabályi 

módosulás sem, ami indokolttá tette volna azt, hogy másként készítsük el a költségvetést, 

mint azt a megelőző években tettük. Működési hiányt ebben az évben sem terveztünk, 

kiemelném a bevételi és a kiadási főösszeget, ami közel 24,2 Mrd forint költségvetési bevételt 

jelent, ezt növeli a 2018. évi várható, tehát becsült költségvetési maradványunk tervezett 

összege 1,1 Mrd forinttal és azt is tervezzük, hogy az előző évben vásárolt államilag garantált 
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értékpapírt visszaváltanánk 262,6 M forintos összegben. A hitelről szeretnék még beszélni a 

bevételi oldalon, 2017-ben kaptunk kormányengedélyt 2,5 Mrd forint hitel felvételére, ebből 

ez időpontig, tehát 2018 végéig 1,7 Mrd forintot hívtunk le, megvásároltuk belőle a Kánai 

utcai sportcentrumot, illetve utak felújítását és beruházását végeztük el, számlák alapján 

lehívtuk az összeget a pénzintézettől. Hátra van még 733 M forint hitelfelvételi lehetőség, 

amit rendelkezésünkre tartanak. Ehhez terveztünk a Képviselő-testület novemberi döntése 

alapján 1 Mrd forint újabb fejlesztési célú hitelfelvételét, ezt kifejezetten utak építésére, utak 

felújítására, azon belül is kapcsolódva a Képviselő-testület novemberi döntéséhez, ahhoz az 

igényléshez – nem mondhatom, hogy pályázat, hanem igénylés – a központi költségvetésben 

volt ilyen lehetőség, hogy a kerületi önkormányzatok igényelhettek szilárd burkolattal el nem 

látott utak szilárd burkolattal történő ellátásához, ebben a határozatban vállalt a Képviselő-

testület 913,7 M forintra előzetesen kötelezettséget. Ez az a saját erő, amit a hitel összegéből –  

egyébként ott is már jeleztük az előterjesztésben – finanszírozni lehetne, ha azonban az 

igényünket nem elégítik ki, vagy nem teljes mértékben elégítik ki, az 1 Mrd forintot akkor is 

fel tudjuk használni utaknak a fejlesztésére. Az adósságot keletkeztető ügyletnek – 

természetesen ez is Kormány engedélyhez kötött – van egy kötelező táblázata, amit ki kell 

töltenünk, illetve meg kell becsülnünk, ez a most előterjesztett határozatok, azt hiszem az 1. 

határozat melléklete, ahol az látható, hogy a saját bevételek 50 %-át nem haladhatja meg az 

adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség. Ez messze el nem éri azt 

az 50 %-ot az elkövetkezendő három évben sem, illetve azt még nem tudjuk, hogy a hitelt 

milyen futamidőre vesszük föl, ez természetesen a későbbiek során derül ki. Illetve az 

indikatív ajánlatok ismeretében lehet pontosabban becsülni a törlesztési összeget majd. A 

központi költségvetésből 4,5 Mrd forint működési támogatást várhatunk, közhatalmi 

bevételeink pedig 14,5 Mrd forintot tesznek ki. Ebben van benne a forrásmegosztásból 

származó 9,6 Mrd forint is. Nem számítottunk ilyen összegre, 984 M forinttal haladja meg az 

előző évi iparűzési, tehát forrásmegosztásból származó bevételünket, de természetesen ennek 

örülünk és ezért tudtuk megcsinálni a költségvetést ilyen módon, ahogy  ez most itt 

előterjesztésre került, amiben megjelennek fejlesztési feladatok is tételesen a 3. 4. 

mellékletben, megjelennek benne bérnövelő tényezők is. Ismert a Képviselő-testület előtt is az 

a fajta munkaerő hiány, ami megjelent az önkormányzatoknál is, megjelent az önkormányzat 

intézményeinél is, hiszen tárgyalt erről a Képviselő-testület illetve elfogadta például az 

újbudai pótlékról szóló rendeletet, ennek a hatását egyelőre céltartalékon, de  terveztük a 

költségvetés kiadásai között, illetve 51 E forintos illetményalap  emelésre teszünk javaslatot a 

köztisztviselők vonatkozásában, úgy a Polgármesteri Hivatal, mint a Közterület Felügyeletnél 

foglalkoztatott köztisztviselőkre nézve, illetve beépült a költségvetésbe újbudai egészségügyi 

támogatás címen 90 M forint a Szent Kristóf Kft.-ben foglalkoztatott, orvosok, szakápolók,  

illetve szerződéses ellátók részére egy ilyen plusz támogatás. Ez természetesen nem az 

újbudai pótlék, mert az csak az intézményekben foglalkoztatottakra tud kiterjedni, Kft.-ben 

foglalkoztatottakra nem. Az önálló jogi személy, önálló gazdálkodással, viszont támogatni 

tudjuk, és 90 M forint került most be a költségvetésbe az ő igényére alapozva. A köznevelési 

intézményekben a technikai dolgozóknak 40 M forint kerületi pótlék került a költségvetésbe, 

és hát természetesen a minimálbér, illetve a garantált bérminimum hatását is terveztük, ami a 

korábban beharangozott 202 E és 150 E forint helyett 195 E forint és 149 E forint lett. A 

cafeteria juttatás nem változott, érdemes megfontolni, hogy hogyan kerül kifizetésre, illetve 

milyen elemeket tartalmaz majd a cafeteria szabályzata az egyes intézményeknek, célszerű 

olyan formákat választani, ami továbbra is kedvezményes adózású, mint ismeretes a 

Parlament megváltoztatta az adózási szabályait a cafeteria juttatásnak, tehát érdemes 

átgondolni és átdolgozni az erre vonatkozó szabályzatot. Bankszámla hozzájárulást is 

továbbra is terveztünk 1000 forint/fő/hó. Amit még szeretnék mondani, támogatásokat 

nagyjából az előző évi szinten terveztünk be, rendvédelmi szervekre, helyi nemzetiségi 
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önkormányzatokra, társasházakra, sportszervezetekre, önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságokra, civil szervezetekre, egyházakra és alapítványokra. Ebben van természetesen 

működési és fejlesztési célú támogatás is, az majd az igényeknél válik el, hogy mire lesz 

igény, és mire tudunk kötni majd támogatási szerződést. Ahogy mondtam, a felújítási és 

beruházási feladatokat a 3. 4. mellékletek tartalmazzák, felújításokra összesen 1,8 Mrd 

forintot terveztünk, beruházási kiadásokra pedig összességében mintegy 2,7 Mrd forintos 

kiadást terveztünk. A Gyermek Egészségügyi Centrum tovább folytatódik, a támogatást 

évente kapjuk meg az EMI-től, ebben a költségvetési rendelettervezetben pillanatnyilag az 

előző évben leszerződött 111 M 327 E forint szerepel, annak a felhasználása történik meg 

ebben az évben, mégpedig pénzeszközátadással a Szent Kristóf Szakrendelő Intézet részére, 

orvos-technológiai műszereket fog beszerezni, ez az ő szakterülete, tehát célszerű ezt az 

összeget, mivel erre kapjuk, erre felhasználni. Parkolásról tudnék még beszélni, ha van rá 

igény, de nem biztos, hogy muszáj, ha van rá igény, természetesen mondom. Köszönöm. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. 

 

Görög András: Tudom, hogy kulturális bizottság ülésén vagyunk, tudom, hogy ez 

köznevelési bizottság, de majd lesznek olyan kérdéseim, ugye holnap lesz vagyongazdasági 

bizottsági ülés, illetve csütörtökön a képviselő-testületi ülés, hogy akkor már felkészültebben 

tudjunk majd menni. Cím szerint felsorolok néhány dolgot, amire kíváncsi vagyok, de először 

azt mondom, ami nagyjából ide tartozik. Hogy a dicsérettel kezdjem, nekünk volt egy 

előterjesztésünk a múlt testületi ülésre, amit lesöpört az akkori ülés, viszont köszönjük, hogy 

megfogadták a javaslatot, és látom, be van építve a Szent Kristófnak a 90 M forint, ami az 

újbudai pótlékhoz hasonló kezdeményezés. Ehhez kapcsolódva a kérdésem az, hogy ezt akkor 

helyi SZMSZ-ben, vagy nem tudom, mi van ott, fogják szabályozni a kifizetését, vagy mi 

hozunk erre rendeletet hasonlóan az újbudai pótlékhoz? 

Szintén itt a rendeletben benne van, hogy szakmai pótlék a gyermekjóléti és szociális 

területen dolgozóknak, ami havi mértékben van megállapítva, viszont évente két alkalommal 

kerül kifizetésre, hogy ez miért nem havi kifizetésben történik? Ugyanúgy aki egyébként 

jogosult, nem jogosult rá, ezt ugyanúgy lehetne szabályozni. Nem értem az évi kétszeri 

kifizetést. Persze úgy tűnne, mintha egyszerre nagyobb összeg, és jutalomnak tűnne, de ez 

nem annak szól. 

Ami konkrétan még ide tartozik, azt kérdezném, hogy van-e olyan mérlegünk, hogy az óvodai 

működtetésre mennyi az állami támogatásból jutó összeg és mennyi az, amit saját forrásból 

kell hozzátenni, ha tudunk erre nagyjából mondani valamit. Illetve az iskolák elkerültek 

tőlünk, de áttételesen mekkora összeggel tudjuk támogatni az oktatási intézményeinket? 

Itt előbb is elhangzott, hogy emelésre került mind a bérminimum, mint a garantált bér, ez 

nagyságrendileg hány embert érint a kerületben, vagy százalékosan hány embert érint a 

közalkalmazottak közül, akik ezen a bérszinten dolgoznak? Ezek lettek volna, ami ide tartozó 

kérdés, és amire most nem várok választ, csak a holnapi bizottságira, és a csütörtöki testületi 

ülésre, ha kaphatnánk akár előre e-mailben tájékoztatást, azt megköszönném.  

Amelyik soroknál szeretném, hogy a mögöttes terveket láthatnánk:  

4. melléklet 17. sor, ez közterületi pavilonok rekonstrukciója, ez egyébként akár kulturális 

körbe is tartozhat, ez pontosan mit takar? 19. sor, térfigyelő kamerák fejlesztésre, ez mit takar, 

milyen terv van mögötte? 21. sor gyerek egészségügyi központ, 350 M, mit takar? 25. sor 

Gazdagréti Uszoda, 25 M, mit takar? 5. melléklet 3.5 sor, városüzemelés dologi kiadásai? Itt 

nagy vonalakban, nem kell teljesen. 3.10 KözPont Kft., 5.25, ez milyen terv alapján készült? 

3.23 Smart, 588 M, szintén milyen terv alapján készült? 3.26 sportüzemeltetés, mi alapján 

készült? 7.6 Szent Kristóf, milyen terv alapján készült? 7.6.1 90 M, ezt kérdeztem az előbb, 

hogy mi alapján lesz kifizetve, ez az egészségügyi pótlék. 7.10 Kiemelt sportfeladatok mögött 
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milyen terv van? 7.11 a KIP milyen terv alapján készült? 12.3 Gyerek Egészségügyi Centrum, 

illetve az egynapos sebészet eszközbeszerzése mögött milyen terv van?  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Görög András: Igen. De nem kell, azért mondom, meg vannak ezek, azért kértem ezt ma, 

mert ugye még van két napunk. Ha e-mailben elküldik nekem, akkor fel tudunk készülni. 

Nem kell ezt most felsorolni, kíváncsi rá mindenki, nem is pont ide tartozik,  

 

Jankó István: Azt kérném, hogy … jó lett volna, ha ezt írásban, e-mailben megtárgyaljátok. 

Érted, hogy mit mondok … 

Azt szeretném, hogy csak azokra a kérdésekre, amelyek az oktatást és a kultúrát érintik, az 

összes többit szerintem a Gazdasági Bizottság, illetve majd a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság, vagy amelyiket érinti… 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Jankó István: Tudom, azért kérném, hogyha válaszolna igazgató asszony, ami a bizottságot 

érinti. 

 

Soltész Erika: Igen, illetőleg azt gondolom, hogy összefoglalóan is válaszolnék, illetve 

tennék fel további kérdést, a kérdés pontosítása érdekében. 

Egyrészt a Szent Kristóf .. ez tartozik ide? 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Soltész Erika: Azért azt mondanám, hogy a Képviselő-testület nem lesöpörte az asztalról, 

hanem azt a választ kapták, hogy a költségvetés készítésénél fogjuk megnézni, és ezt az 

ígéretet teljesítettük, amikor a költségvetésbe idehoztuk. Szóval ez a „lesöpörték” szó ez nem 

annyira helyénvaló.  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Soltész Erika: De nem helyén való.  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Soltész Erika: Igen, mert azzal indokolta, hogy a költségvetés készítésénél fogjuk 

megvizsgálni, és ezt meg is tettük. Jó, nem érdekes. A kifizetés szabályozása, ahogy az előbb 

is mondtam és itt most a legvégén is mondta Görög András képviselő úr, hogy hogyan lesz 

fölhasználva a 90 M forint, mivel a támogatások között van, pénzeszközátadások között van, 

ennek a feltételeit mindenkor a támogatási rendeletünknek megfelelően, a konkrét támogatási 

szerződésben szabályozzuk le. Tehát nyilván ő majd elő fog állni, úgy értem a Szent Kristóf 

Szakrendelő, hogy hogyan akarja majd kifizetni, mi nem kívánunk ebbe beleszólni, hiszen 

őneki volt egy elgondolása, már akkor is, amikor az igényét benyújtotta ere, hogy ő is 

szeretne valamilyen többletet biztosítani mind a megbízott orvosoknak, mint pedig az 

alkalmazott orvosoknak, ápolóknak, nővéreknek stb., védőnőknek stb. Nyilvánvalóan ő ezt ki 

fogja dolgozni a 90 M forint összegnek megfelelően. 

A szakmai pótlék kérdésének megválaszolására kérném szépen Győrffyné molnár Ilona 

igazgatóasszonyt, hogy ő adjon választ, hogy az évi kétszeri fizetést mi indokolja.  
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Óvodai működésre vonatkozóan mérlegünk nincsen, nem készült, nem is kötelező. amilyen 

mérlegünk van, a talán 12. számú melléklet, ahol a működés és a felhalmozási mérleg 

elkészítése kötelező. Most azt nem tudom, hogy ezt mindenképpen kéri-e, hogy a Képviselő- 

testületi ülésre ezt mi dolgozzuk ki, éjt nappallá téve? 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Soltész Erika: Megnézzük, jó. Tehát százalékos érték, jó. És az, hogy az iskoláknak mennyit 

adunk, mert ugye ott pedig, hát nyilván össze tudjuk szedni a különféle sorokból, itt 

összegszerűségre lenne szükség? 

 

Görög András: … igen.  

 

Soltész Erika: Azt, hogy hány főt érint, ezt nem tudjuk szintén megmondani, a minimálbér, 

mert az intézmények dolgoztak az ő közalkalmazottai, a Polgármesteri Hivatalét meg tudnám 

mondani, de azzal sokra nem megyünk. 

A többi az valóban a Gazdasági Biizottság ülésére való kérdés, hogy mi mindent takar a 

Gazdagréti Uszoda, a térfigyelő kameráknál milyen elgondolások vannak, stb., stb. Arra meg 

fogja, gondolom kapni a választ. Viszont ami a többit illeti, szinte valamennyi Kft.-nél föltette 

azt a kérdést – KözPont Kft., Média, Szent Kristóf –, hogy milyen terv alapján készült? Erre 

összefoglalóan tudnám azt elmondani, – a KözPont Kft. az ide tartozik –, de mindegyikre 

vonatkozik, amit mondani fogok. Ők benyújtottak egy költségvetési igényt, úgy, mint bármely 

más évben, hogy milyen feladatokat kaptak eddig az Önkormányzattól, és azokat a 

feladatokat milyen szolgáltatási díj ellenében – vagy támogatás, attól függ, hogy miről van 

szó – tudják elvégezni, és hogyan tudják az évet végigcsinálni. Tehát ők készítettek egy 

tervet, mint minden évben, … 

 

Jankó István: Ez az üzleti terv, nem? 

 

Soltész Erika: Ezt akarom mondani, hogy az üzleti tervükben fog megjelenni, mert az ő 

igényük, azért nem kerül száz százalékos mértékben kielégítésre, mint ahogy másoké sem.    

Hiszen ugye véges a pénztárca, nem lehetett, és ezeknek az összegeknek, amit úgy mond 

„keret jelleggel”most ők megkapnak majd ebből a költségvetésből, ezt őnekik vissza kell 

osztani, és be kell mutatni – ha jól tudom, a Gazdasági Bizottságra megy az ő üzleti tervük – 

ott dolgozzák ki, hogy ebből az összegből, mely területre, milyen feladatra, mennyit költenek 

majd belőle. Tehát van egy alapunk, de nem azt kapták meg száz százalékos mértékben. Ezért 

nem tudom, hogy most akkor milyen választ vár a képviselő úr, vagy mit vár? Mert üzleti 

tervet nem most kell készíteniük. 

 

Jankó István: Ez még a kérdések köre. Van még valami? 

 

Soltész Erika: A Gyermek Egészségügyi Centrum kérdése, a 111 M 327 E forint, amit 

elmondtam, hogy ez egy következő szakasza annak a támogatásnak, amiről a Kormány 

határozott, hogy 1 Mrd 895 M forintot ad erre a projektre. Ennek a 2018. évi támogatási 

szakasza 111 M 327 E forint, ami kifejezetten orvostechnológiai eszközök beszerzéséről szól. 

Nem tudom, hogy itt képviselő úr azt kívánja-e, hogy mik kerülnek ebből beszerzésre?  
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Görög András: Csak, hogy pontosítsunk, valóban én a Kft. háttéranyagát szeretném látni, 

ami alapján ők terveztek, nem baj, hogyha látjuk, hogy mi az, amit ők terveztek és mi az, amit 

kapnak, látjuk, hogy mi az igényük, és mi az, amit ebből tud az Önkormányzat teljesíteni. A 

Gyermek Egészségügyi Centrumnál szintén, ott egyébként kicsit fura, hogy föl sem épült, de 

már orvostechnikai eszköz…egynapos sebészetre vonatkozik, szintén azt a tervet, amit ebből 

meg akarunk valósítani. Így van, ezt szeretném látni.  

 

Jankó István: A kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom.  

 

Dr. Molnár László: Csak nagyon röviden szeretnék azért egy-két konkrét számra is kitérni a 

vitában. Illetve szeretném kiemelni egész pontosan ezeket a történeteket, mert én azt 

gondolom, hogy nagyon előremutató köznevelési szempontból. Itt, hogyha összeadták a 

képviselők az óvodákra, illetve az intézményekre fordítandó felújítási sorokat, akkor az 

óvodák felújítására 66 M forint van, további GAMESZ soron mindenféle felújításra, az összes 

intézmény felújítására 170 M forint van, plusz udvarfelújításra további 70 M forint van. Ez 

ugye több mint 250 M forint pusztán a felújításra. Bízom abban, hogy megtalálták azt a sort 

is, ahol a Törcsvár Óvodának a 360 M forintos nagy rekonstrukciója szerepel. Azt gondolom, 

hogyha sikerül ezt a költségvetést végrehajtani, akkor az idei évben is több mint 560 M 

forintot tud az Önkormányzat az óvodák felújítására, korszerűsítésére, fejlesztésére fordítani. 

A másik ilyen kiemelendő, az újbudai pótléknak a bevezetése, ezt a 8.1.11 soron láthatják ezt 

a 308 M forintot, ebből kb. 200 M forint az, ami az óvodapedagógusoknak a pótlékát fedezi. 

Hogyha összeadjuk az ujbudai pótlékot, a cafeteriát és az összes ilyen juttatást, amit az ott 

dolgozók kaphatnak, akkor azért fog nagyon csalóka szám kijönni – ezt Görög András 

képviselőnek mondom – az, hogy mi az, amit lefedez az állami finanszírozás százalékban, 

hiszen hogyha mi lényegesen többet adunk, mint amit egyébként kellene, és ezért fog egy 

viszonylag csalóka szám kijönni. Hogy százalékosan ez mit is jelent, akkor lehetne egészen 

konkrétan megmondani, hogyha ezeket a pluszokat mind szépen leszednénk, és akkor 

néznénk meg, hogy egyébként mi az állami finanszírozás és mi az, amit az Önkormányzatnak 

hozzá kell tennie, és mi az, amit hál’isten abban a szerencsés helyzetben van az idei 

költségvetés, hogy ezt a több száz millió forintot hozzá tudja tenni az Önkormányzat. 

Úgyhogy én bízom abban, hogy az idei év az óvodák tekintetében és költségvetés és felújítás, 

és személyi kifizetés tekintetében egy megnyugtató, sőt, kifejezetten előre mutató lépés lesz. 

 

Jankó István: Akkor most lezárom a vitát. 

Az első szavazásban három határozati javaslat szerepel, egyben tudunk szavazni? Igen, akkor 

szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a következők szerint: „A Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Újbuda 

Önkormányzata 2019. évi költségvetése” című előterjesztés határozati javaslatait. Határidő: 

2019. január. 17., felelős: Jankó István elnök. ” 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

3/KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

az „Újbuda Önkormányzata 2019. évi költségvetése” című 

előterjesztés határozati javaslatait. 
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Határidő: 2019. január 17. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

Jankó István: A második, amiről szavazunk, maga a rendelet: „A Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Újbuda Önkormányzata 

2019. évi költségvetési rendeletét. Határidő: 2019. január 17., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

4/KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 3 

ellenszavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

az Újbuda Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletét. 

 

Határidő: 2019. január 17. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

 

 

Jankó István: Ügyrendi javaslatom, hogy a 2./ Intézményvezetői pályázat elbírálása című 

napirendi pontot utolsó nyilvános ülési napirendként tárgyaljuk, mert a közlekedési dugó 

miatt a pályázó még nem érkezett meg: „A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága elfogadta azt az ügyrendi javaslatot, 

hogy 2./ Intézményvezetői pályázat elbírálása című napirendi pontot utolsó nyilvános ülési 

napirendként tárgyalja. 

A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

5/KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azt az ügyrendi 

javaslatot, hogy 2./ Intézményvezetői pályázat elbírálása című 

napirendi pontot utolsó nyilvános ülési napirendként tárgyalja.  

 

 

……………………… 
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2./ napirendi pont: A Sasadi Óvoda alapítványainak - Újbudai Hétszínvirág 

Alapítvány  és a Zólyomi Oviért Alapítvány - székhely 

engedélyezési kérelmei 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Győrffyné Molnár Ilona: A Sasadi Óvodában van egy alapítvány, ami nem működik. Ezért 

kéri az intézmény és a Szülői Munkaközösség, hogy e helyett az alapítvány helyett egy 

újabbat hozzanak létre, tekintettel arra, hogy nagyon nagy szüksége van a szülőknek, illetve 

az óvodának azokra a pénzekre, amik ezen keresztül befolyhat, illetve a másik esetében pedig 

a szükség van a székhely módosításra, hiszen az ottani bejegyzett cím az nem megfelelő a 

mostani állapotokhoz, úgyhogy kérem a Bizottságot, a döntését hozza meg, hogy mindkét 

óvodai alapítvány, az óvoda székhelyén, illetve telephelyén legyen bejegyezve.  

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Két határozati javaslatról döntenénk, szavazhatunk egyben? Igen, szavazásra teszem fel a 

határozati javaslatot: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy hozzájárul 

ahhoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő a) 

Budapest, XI., 2576/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1118 Budapest, Dayka Gábor 

utca 4/b. szám alatt található ingatlant  az Újbudai Hétszínvirág Alapítvány szívességi 

használat jogcímén székhelyként az illetékes bíróságnál bejelentse, és ezen ingatlan az 

Alapítvány székhelyeként bírósági nyilvántartásba vételre kerüljön; b) Budapest, XI., 2691/4 

helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1118 Budapest, Zólyomi út 20-22.  szám alatt 

található ingatlant  a Zólyomi Oviért Alapítvány szívességi használat jogcímén székhelyként 

az illetékes bíróságnál bejelentse, és ezen ingatlan az Alapítvány székhelyeként bírósági 

nyilvántartásba vételre kerüljön. Határidő: 2019. január 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester.” 

A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

6/KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata tulajdonában lévő  

 

a) Budapest, XI., 2576/1 helyrajzi szám alatt felvett, 

természetben 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4/b. szám 

alatt található ingatlant  az Újbudai Hétszínvirág Alapítvány 

szívességi használat jogcímén székhelyként az illetékes 

bíróságnál bejelentse, és ezen ingatlan az Alapítvány 

székhelyeként bírósági nyilvántartásba vételre kerüljön; 

 

b) Budapest, XI., 2691/4 helyrajzi szám alatt felvett, 

természetben 1118 Budapest, Zólyomi út 20-22.  szám alatt 

található ingatlant  a Zólyomi Oviért Alapítvány szívességi 

használat jogcímén székhelyként az illetékes bíróságnál 

bejelentse, és ezen ingatlan az Alapítvány székhelyeként 

bírósági nyilvántartásba vételre kerüljön. 

 

Határidő: 2019. január 31.  
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Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

 

3./ napirendi pont: Új emléktáblák állításával kapcsolatos felhívás megjelentetése 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

elnöke 

 

Dr. Téglási László: Mint minden évben, így év elején a költségvetés elfogadása előtt várjuk 

szíves javaslataikat az új emléktáblák, tehát amit ebben az évben tervezünk megvalósítani. A 

költségvetésbe is tervezésre került a megvalósítás, úgyhogy kérem a Bizottságot, hogy 

támogassa ezt az előterjesztést.  

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. 

 

Bába Szilvia: Nekem csak két technikai jellegű észrevételem lenne, a felhívás alatt az évszám 

mögött szerintem egy pontot kellene tenni a magyar helyesírás szabályai szerint, a másik 

pedig, hogy a megadott telefonszámok azok nem ugyanolyan formátumban vannak. Ez lehet, 

hogy ez csak az én „mániám”, de egy felhíváson belül, hogyha ilyenekre figyelnénk, akkor ez 

profibb lenne szerintem. 

 

Jankó István: Ezt lehet orvosolni, javítani fogjuk. 

Más hozzászólót nem látok, lezárom a vitát. 

Egy határozati javaslatról fogunk dönteni: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy tudomásul veszi az 

új emléktábla kezdeményezések 2019. évi felhívásának kiírását. Határidő: 2019. január 16., 

felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

7/KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy tudomásul veszi az új 

emléktábla kezdeményezések 2019. évi felhívásának kiírását.  

 

Határidő: 2019. január 16. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 
7/KKB/2019./I.15./ számú határozat melléklete 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 
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FELHÍVÁS 

Újbudai emléktábla állítások kezdeményezésére 

2019. 
 

 

Az általános tudnivalókat a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága által kiadott Emléktábla állítás eljárási szabályzat 

tartalmazza.  

 

Kezdeményezést nyújthatnak be: 

Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

az alábbiak szerint: 

 

- Gazdálkodó szervezetek esetén: 

 

A gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, azon 

egyházi szervezetek, melyek civil szervezetként működnek, egyéb intézmények) 

hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó 

ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó 

szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.  

 

Az adatlap és a beküldeni kívánt csatolmányok - a szervezet saját cégkapu adataival -

kizárólag az alábbi módon nyújthatók be:  

- e-Papíron vagy  

- az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a 

legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven 

található).  

 

Kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, hogy a 

csatolmányt elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést 

követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt. 

Amennyiben több dokumentum kerülne benyújtásra, és azok tárgya más és más, kérjük, hogy 

a rendszerben külön-külön töltse fel (az adatlap és azok mellékletei egy dokumentumot 

jelentenek, csak ha kétféle emléktáblára nyújt be javaslatot az számítás külön 

dokumentumnak). Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” 

ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a dokumentum típusát és 

célját (pl. támogatás igénylés - emléktábla állítás). 

Ha probléma merülne fel az e-ügyintézés során a cégkapuval, az alábbi telefonszámon vagy e-

mail címen tud segítséget kérni:  

email: info@smart11.ujbuda.hu 

telefonszám: 06/1/3723-468 

 

 

- Magánszemélyek és egyházi szervezetek esetén:  

 

A pályázat beadására e-Papíron keresztül (bővebb információ a benyújtás módjáról feljebb a 

gazdálkodó szervezetek tájékoztatásánál) vagy postai úton, illetve személyesen van lehetőség. 

https://epapir.gov.hu/
tel:202117303
https://niszavdh.gov.hu/index
mailto:info@smart11.ujbuda.hu
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Az adatlapokat 1 borítékban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kérjük leadni a kötelező 

mellékletekkel együtt. A borítékra kérjük ráírni: Emléktábla állítás kezdeményezése. 

 

 Személyesen: 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoportnál, hivatali időben 

(1113 Bp., Bocskai út 39-41. II. emelet 202.) 

 Postai úton: 1518 Budapest, Pf. 10. – a megadott határidő napjáig feladva.  

 

Adatlap igényelhető:  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal,  

Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoport 

(1113 Bp., Bocskai út 39-41. II. emelet 202.), 

továbbá elérhető a www.ujbuda.hu oldalról, illetve elektronikusan is igényelhető a 

fulop.krisztina@ujbuda.hu e-mail-címen. 

 

Beadási határidő:  2019. március 14. 

 

Elbírálás, értesítés: 

Az elbírálásról a kezdeményezők közvetlen értesítést kapnak.  

További információ a 06/1/3723-468 telefonszámon, vagy a fulop.krisztina@ujbuda.hu címen 

kérhető.  

 

Budapest, 2019. január 15.  

 

 

                                                              Jankó István 

                                                              elnök  

 

 

……………………… 

 

 

 

4./ napirendi pont: 2019. évi kulturális és civil pályázat kiírásai 

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Dr. Téglási László: Túl sokat nem szeretnék hozzátenni szóban a kiírásokhoz, annyit 

szeretnék jelezni, hogy igyekszünk minél hamarabb ezért is hoztuk be a mostani ülésre – igaz, 

hogy a 17-i ülésen kerül megtárgyalásra a költségvetés – elébe mennénk azért ezeknek a 

dolgoknak. Annyit szeretnék még hozzátenni, ez technikai jellegű, hogy a múlt évben némi 

zavart okozott az, hogy 2018. január 1-től a támogatottaknak elektronikusan lehet benyújtani 

a kérelmet. Nagyon szívesen segítünk, csakhogy változatlan, 2019-ben is elektronikusan kell 

beadni. De ha valakinek problémája van ezzel, akkor jelezze, a benyújtás határideje március 

14. Hivatalosan nem tudjuk elfogadni más formában, de ha bármi probléma van, igyekszünk 

segíteni. 

 

http://www.ujbuda.hu/
mailto:fulop.krisztina@ujbuda.hu
mailto:fulop.krisztina@ujbuda.hu
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Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Egy határozati javaslatról szavazunk: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága egyetért a határozat 1. és 2. számú mellékeltében 

szereplő pályázati felhívásokkal, és javasolja Polgármester úrnak a pályázatok kiírását a 2019. 

évi költségvetés elfogadását követően. Határidő: 2019. január 16., felelős: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester.” 

A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

8/KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyetért a határozat 1. és 2. számú 

mellékeltében szereplő pályázati felhívásokkal, és javasolja 

Polgármester úrnak a pályázatok kiírását a 2019. évi költségvetés 

elfogadását követően. 

 

Határidő: 2019. január 16. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
8/KKB/2019/I.15. sz. határozat 1. sz. melléklete 

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

2019. évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően 

elő- vagy utófinanszírozással 

KULTURÁLIS témakörben 

Pályázni lehet a 2019. évben megvalósuló:  

- közművelődési és kulturális programokra; 

- hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére; 

- évfordulók megünneplésére; 

- művészeti alkotások létrehozására; 

- a kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére 

Pályázhatnak:  

A XI. kerülethez kötődő (lakcím vagy székhely vagy telephely vagy megvalósítás helyszíne) civil és 

egyházi szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 

társaságok, közművelődési intézmények, magánszemélyek.  

Civil szervezetek számára a pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának 

honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a 

szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie 

az adatlapot, ha az adatokban változás történt.  

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-

regisztracios-lehetosegere  

Nem pályázhatnak:    

- azok a szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást/közszolgáltatási 

szerződést kötött, valamint azok a szervezetek, akik tevékenységükhöz az Önkormányzattól 

kedvezményesen bérelnek helyiséget a kulturális városközpont területén, 

mailto:civil@ujbuda.hu
http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere
http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere
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- gazdasági társaságok (kivételt képez ez alól a nonprofit illetve az Önkormányzat tulajdonában álló 

gazdasági társaság). 

Általános tudnivalók: 

A támogatások elő- vagy utólagos finanszírozással kerülnek kifizetésre. 

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a 

megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb 

anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap 

szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.  

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell 

benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A 

támogatás (az elnyert összegben) kifizetésére előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint 

a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt 

program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az 

elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott 

időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el. 

Pályázni csak a 2019. évben megvalósuló projektre lehet.  

A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, 

valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, 

ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetben - a támogatási 

szerződésben rögzítve - el lehet térni.  

A pályázati adatlapok letölthetőek a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/palyazatok-tamogatasok 

internetes oldalról. 

 

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ: Dömök Viktória 381-1324 

Pályázat benyújtása:  

- Gazdálkodó szervezetek esetén:  

2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező 

egyesületek/alapítványok, azon egyházi szervezetek, melyek civil szervezetként működnek, egyéb 

intézmények) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe 

tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó 

szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.  

2018-tól a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi 

módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:  

- e-Papíron vagy  

- az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő 

menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).  

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így 

kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést 

követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt. 

Egy szervezet a korábbi évekhez hasonlóan több pályázatot is benyújthat, azonban kérjük, hogy 

minden pályázatot a rendszerbe külön-külön belépve töltsön fel. Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” 

témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat 

típusát valamint a pályázati célt (pl. Kulturális pályázat 2019. – karácsonyi ünnepség).  

Amennyiben egy feltöltéssel csatolja a pályázatokat, illetve elmarad a hitelesítés, úgy a pályázatok 

érdemi elbírálás nélkül érvénytelenek.  

Amennyiben a beküldéshez vagy az aláíráshoz technikai segítségre lenne szüksége, forduljon 

bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikéhez:  

e-mail: info@smart11.ujbuda.hu 

telefonszám: +3613724680 

- Magánszemélyek és egyházi szervezetek esetén:  

A pályázat beadására e-Papíron keresztül (bővebb információ a benyújtás módjáról feljebb a 

gazdálkodó szervezetek tájékoztatásánál) vagy postai úton van lehetőség. 

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/palyazatok-tamogatasok
https://epapir.gov.hu/
tel:202117303
https://niszavdh.gov.hu/index
mailto:info@smart11.ujbuda.hu
tel:+3613724680
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Postai benyújtás esetén a pályázatot 1 eredeti (hitelesen aláírt) példányban, egy oldalas A/4 oldalakra 

nyomtatva, egy helyen összetűzve kérjük beküldeni. 

Kérjük a borítékra ráírni: „Kulturális pályázat 2019.” 

Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.  

 

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. (péntek) 
  

Az elbírálást követően (Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslata alapján Polgármester dönt, 

alapítványok esetében a bizottsági javaslat után a Képviselő-testület dönt) az eredményekről az 

Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az 

eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is. 

 

A pályázatok várható elbírálása: 2019. április 

A szerződéskötés várható ideje: 2019. május 

 

Budapest, 2019. január 18.   

 

 

dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

8/KKB/2019/I.15. sz. határozat 2. sz. melléklete 

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

2019. évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének 

megfelelően elő- vagy utófinanszírozással 

CIVIL SZERVEZETEK részére 

MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK 

segítéséhez  

Pályázni  lehet:  

Civil szervezetek 2019. évi folyamatos működésével és fejlesztésével kapcsolatos 

kiadásokra (rezsi költségek, bérleti díjak, tiszteletdíjak, dologi kiadások, kis vagy nagy 

értékű tárgyi eszközök beszerzése, hirdetmény költségek stb.) 

Pályázhatnak:  

A XI. kerülethez kötődő (székhely vagy telephely vagy megvalósítás helyszíne) civil 

szervezetek. Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek működésükkel, 

programjaikkal az esélyegyenlőség megvalósítását segítik. 

A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található 

civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a 

szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra 

beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.  

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-

szervezetek-regisztracios-lehetosegere  

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési 

megállapodást/közszolgáltatási szerződést kötött vagy részükre egyéb szerződés keretében 

működési támogatást nyújt. 

http://www.ujbuda.hu/
mailto:civil@ujbuda.hu
http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere
http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere
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Általános tudnivalók: 

A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre. 

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell 

tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját 

vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás 

összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező 

nyilatkozatok. 

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell 

benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak 

szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a 

szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás 

esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és 

jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített 

célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el. 

A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű 

kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás 

igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi 

esetben - a támogatási szerződésben rögzítve - el lehet térni.  

A pályázati adatlapok letölthetőek a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/palyazatok-tamogatasok 

internetes oldalról. 

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ: Dömök Viktória 381-1324 

Pályázat benyújtása:  

2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező 

egyesületek/alapítványok, egyházi szervezetek, egyéb intézmények) hivatalunkkal a 2015. 

CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan 

kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen 

Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.  

2018-tól a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az 

alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:  

- e-Papíron vagy  

- az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a 

legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven 

található).  

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, 

így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a 

feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt. 

A civil pályázatra egy szervezet egy pályázatot nyújthat be! A beküldés során a tárgy 

megjelölésénél tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (pl. Civil pályázat 

2019. – működés).  

Amennyiben egy feltöltéssel csatolna többféle pályázatot (kulturális, civil, tábori), illetve 

elmarad a hitelesítés, úgy a pályázatok érdemi elbírálás nélkül érvénytelenek.  

Amennyiben a beküldéshez vagy az aláíráshoz technikai segítségre lenne szüksége, 

forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikéhez:  

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/palyazatok-tamogatasok
https://epapir.gov.hu/
tel:202117303
https://niszavdh.gov.hu/index
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email: info@smart11.ujbuda.hu 

telefonszám: +3613724680 

 

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. (péntek) 

Az elbírálást követően (Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslata alapján Polgármester 

dönt, alapítványok esetében a bizottsági javaslat után a Képviselő-testület dönt) az 

eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási 

szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is. 

A pályázatok várható elbírálása: 2019. április 

A szerződéskötés várható ideje: 2019. május 

Budapest, 2019. január 18.  

 

dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

 

 

5./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Dr. Téglási László: Alapvetően a támogatások elszámolásával semmi probléma nem volt, 

úgyhogy én kérem a Bizottságot, hogy fogadja el szakmailag ezeket a beszámolókat. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Egy határozati javaslatról szavazunk: „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a határozat 

mellékletét képező táblázatban foglalt támogatottak a támogatási célnak megfelelően 

használták fel a támogatási összegeket. Határidő: 2019. január 16., felelős: Jankó István 

elnök.” 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

9/KKB/2019./I.15./ 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: 2019. január 16. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

mailto:info@smart11.ujbuda.hu
tel:+3613724680
http://www.ujbuda.hu/
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9/KKB/2019./I.15./ számú határozat melléklete 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. Bliss Alapítvány 
Szakmai konferencia 

megrendezése 
2018. december 30. 200 000 Ft 

2. 

dr. Battyhány 

Strattmann László 

Orvos-kör Közh. 

Egyesület 

Kongresszus rendezése 2018. november 30. 200 000 Ft 

3. 
Fogyatékos 

Kisikolásokért 

Alapítvány 

Színházbérlet vásárlása 2019. január 30. 
150 000 Ft 

utófinanszírozás 

4. 
Kanizsai Gőzös 

Alapítvány 
Színházbérlet vásárlása 2019. január 20. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

5. Karolina Egyesület 

Ünnepség az Egyesület 

fennállásának 25. 

évfordulója alkalmából 

2019. január 9. 
200 000 Ft 

utófinanszírozás 

6. 
Kelenvölgyi Polgárok 

Köre 

Karikatúra 

arcképcsarnok bővítése, 

kiadása 

2019. január 14. 
30 000 Ft 

utófinanszírozás 

7. 
Kelenvölgyi Polgárok 

Köre 

Kulturális és 

hagyományőrző 

rendezvények szervezése 

2019. január 14. 
100 000 Ft 

utófinanszírozás 

8. 
Kelenvölgyi Polgárok 

Köre 

Zenepedagógiai 

foglalkozások szervezése 
2019. január 19. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

9. 
Mozgássérültek 

Budapesti Egyesülete 

Kulturális és 

egészségügyi  

programok szervezése 

2019. január 30. 50 000 Ft 

10. Praevolans Alapítvány 
Múzeumpedagógiai 

foglalkozások rendezése 
2019. január 1. 

70 000 Ft helyett       

69 750 Ft-tal számolt 

el, a fennmaradó 

részt visszautalja 

11. 
Puhafészek Óvodai 

Alapítvány 
Színházbérlet vásárlása 2018. december 30. 

150 000 Ft 

utófinanszírozás 

12. SASFA Egyesület 
Kulturális és családi 

programok szervezése 
2019. január 19. 150 000 Ft 

13. 
Sas-hegy Védő 

Egyesület 

Szent Márton napi 

lámpás felvonulás 

rendezése 

2018. december 30. 50 000 Ft 
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14. Stattner-Városi Hedvig 

A Gesualdo Kórus 

fellépő ruháihoz 

kiegészítők készítése 

2019. január 19. 100 000 Ft 

15. 
Teleki Blanka Általános 

Iskoláért Alapítvány 

Kulturális gála 

szervezése 
2018. december 30. 

200 000 Ft 

utófinanszírozás 

Civil támogatás 

16. 
Bogdánfy utcai 

Óvodáért Alapítvány 
Fejlesztési költség 2019. január 30. 

60 000 Ft 

utófinanszírozás 

17. 
Fogyatékos 

Kisikolásokért 

Alapítvány 

Működési költség, 

sporteszközök vásárlása 
2019. január 30. 

150 000 Ft 

utófinanszírozás 

18. 
Iskolánkért 

Gyermekeinkért 

Alapítvány 

Működési és fejlesztési 

költség 
2018. december 30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

19. 
Kanizsai Gőzös 

Alapítvány 
Fejlesztési költség 2019. január 30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

20. 
Kelenvölgyi Polgárok 

Köre 
Működési költség  2019. január 14. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

21. 
Neszmélyi úti Óvoda 

Gyermekeiért 

Alapítvány 

Fejlesztési költség 2019. január 9. 300 000 Ft 

22. SASFA Egyesület 
Működési és fejlesztési 

költség 
2019. január 19. 150 000 Ft 

23. 
Újbuda Mountain Bike 

Egyesület 

ELEMInátor kupadöntő 

szervezése 
2018. november 30. 200 000 Ft 

24. 
Vakok és Gyengénlátók 

Közép-Magyarországi 

Reg. Egyesülete 

Rendszeres közösségi 

alkalmak rendezése 
2019. január 30. 50 000 Ft 

Tábori támogatás 

25. 
Bp-Albertfalva-

Kelenvölgyi Ref. 

Egyházközség 

Nyári táboroztatás 2018. október 30. 

a megítélt 350 000 

Ft-ból 340 463 Ft-ot 

használt fel 

utófinanszírozás 

26. Omnivagus Egyesület 
Napközis fejlesztő- és 

élménytábor 
2018. október 30. 400 000 Ft 

Egyéb támogatás 
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27. 
Budai Szent Imre 

Plébánia 

Requiem és Szent Imre 

Napi Búcsú rendezése 
2018. december 30. 1 000 000 Ft 

28. 
Budai Szent Imre 

Plébánia 

Zenés istentiszteletek 

rendezése 
2019. január 24. 

222 000 Ft 

utófinanszírozás 

29. 
Budai Szent Imre 

Plébánia 

Lépcső c. folyóirat 

kiadása 
2019. január 24. 

230 000 Ft 

utófinanszírozás 

30. 
Kelenvölgyi Polgárok 

Köre 

Idősek és rászorultak 

részére rendezvények 

szervezése 

2019. január 20. 
100 000 Ft 

utófinanszírozás 

31. 
Kulturális Tizenegy 

Egyesület 

Eleven Ősz 

programsorozat 

rendezése 

2018. december 3. 4 500 000 Ft 

32. MU Színház Egyesület 

Színházi idegenvezetés a 

Kerület Napja 

alkalmából 

2019. január 9. 

300 000 Ft helyett    

279 644 Ft-tal 

számolt el, a 

fennmaradó részt 

visszautalta 

33. MU Színház Egyesület 

2018. évi 

közszolgáltatási 

szerződés 

2019. január 30. 2 500 000 Ft 

     

 
Budapest, 2019. január 11. 

  

   
Jankó István 

 

   
elnök 

 
 

 

……………………… 

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Láng Hanna pályázó. 

 

6./ napirendi pont: Intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Jankó István: Tisztelettel köszöntöm a pályázót, remélem, minden rendben van.  

Megnéztük a pályázatot, elolvastuk a nevelőtestület döntését, illetve a szülők döntését, azt is 

tudomásul vettük, hogy a másik pályázó visszalépett és így ön az egyetlen pályázó az óvoda 

intézményvezetői helyére. Azt kérdezem, hogy a pályázatát ki szeretné-e egészíteni? Vagy 

esetleg a szakértői megállapításokra reagálna valamit? 

 

Láng Hanna: Úgy gondolom, hogy annyit tennék hozzá a pályázatomhoz, hogy tisztában 

vagyok vele, hogy a szakértői vélemények általában azért azt fel szokták fedezni, hogy a 

pályázat, amit írok, az elég személyes jellegű. Egy kicsit próbálom kifejezni vele a 

személyiségemet, mert azt gondolom, hogy egy intézményvezető – nyilván a szakmai 

munkáján kívül – vagy bármilyen vezető, a személyiségével dolgozik. Ezenkívül azt 

gondolom, hogy ami a szakmai önéletrajzomban megjelent, illetve a szakmai pályafutásomat 
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alátámasztottam, ezek a dolgok úgy gondolom, hogy alkalmassá tesznek engem arra, hogy ezt 

a pozíciót megkapjam. Nagyon megtisztelő volt, hogy külső pályázóként ilyen támogatást 

kaptam, én magam is meglepődtem és nagyon örültem. Ennyit szerettem volna hozzátenni. 

 

Jankó István: Azt hadd kérdezzem meg, hogy mennyire sikerült – beszéljünk most egy 

óvodáról, de végül is három óvoda – ennek az intézménynek az életét, illetve a múltját 

megismerni? 

 

Láng Hanna: Őszintén megvallva, amikor az ember kívülről pályázik egy intézménybe, 

akkor ugye az, hogy van lehetősége az intézményt meglátogatni, beszélgetni a dolgozókkal, 

ez ugye egy, vagy egy-két alkalommal, amikor a pályázatot megírjuk, és ez egy teljesen más 

aspektus, mint amikor az ember a közösségben dolgozik. Mindenféleképpen ilyenkor 

nehézséget jelent az, hogy az ember reálisan tudja felmérni az erősségeket, az intézményét, de 

én azt gondolom, hogy mivel egy kicsit ez az intézmény komplexum nagyon hasonló ahhoz 

az intézményhez, ahol én intézményvezető-helyettesként – ez is egy négy tagépületes óvoda 

volt, tehát körülbelül hasonló infrastruktúrával – úgy gondolom, hogy átlátni magát a 

működését, a szellemiségét megérteni, arra viszont elég volt ez az alkalom, ahhoz pedig, hogy 

ezt alaposabban, vagy jobban tudjam konkretizálni a terveket is, és az elképzeléseket is, benne 

kell dolgozni ebben a közösségben. 

 

Jankó István: A kérdések köre nyitva van, ha valaki szeretne kérdezni. 

A következő kérdésem az lenne, hogy én is tapasztaltam, amikor a pályázatot olvastam, hogy 

számomra elég szűkszavú, bizonyos területek hiányoztak. Amit a szakértői véleményből, 

most mondok egy konkrétumot, itt van az egyik oldalon a Neszmélyi Óvoda, ahol sajátos 

nevelési igényű gyerekek is vannak, és szinte erről nem olvastam a pályázatban, hogy mi az 

elképzelés a tovább fejlesztésnek, fejlődésnek. 

 

Láng Hanna: Volt egy hasonló kérdés a nevelőtestület részéről, amikor a nevelőtestületi 

meghallgatás volt, és én akkor azt válaszoltam erre, hogy gyakorlatilag én egy olyan általános 

képzettségű óvodapedagógus vagyok, aki nem specializálódtam a gyógypedagógia területére. 

Ettől függetlenül nyilvánvalóan magát a rendszert és a működést, a napi gyakorlatot is 

átlátom, viszont én azt gondolom – azt a választ adtam a nevelőtestületnek és most is csak azt 

tudom elmondani önöknek, hogy a szakemberi feltételek azok, amiken erősíteni kell. 

Lehetőleg minden csoportban legyen gyógypedagógus, vagy gyógypedagógiai asszisztens, 

mert általános képzettséggel ezt a feladatot a Neszmélyi óvodában nem lehet ellátni. 

 

Jankó István: Kérdezem a Bizottságot, hogy van-e kérdés? 

Nincs, akkor a kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom.  

 

Görög András: Köszönöm a pályázónak a pályázatát, nagyjából végigolvastam. Nem kis 

feladatot vállalt evvel, nem tudom, mi lesz még a döntés, de kitartást a későbbiekhez. 

 

Jankó István: Más bejelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

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

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

testületnek, hogy Láng Hannát bízza meg a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda – Kindergarten in 

Kelenvölgy-Őrmező (1112 Budapest, Neszmélyi út 22-24.) óvodavezetői teendőinek 

ellátásával, valamint kérje fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. január 17., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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10/KKB/2019./I.15./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy Láng Hannát bízza meg a 

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda – Kindergarten in Kelenvölgy-

Őrmező (1112 Budapest, Neszmélyi út 22-24.) óvodavezetői 

teendőinek ellátásával, valamint kérje fel a Polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2019. január 17. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

Jankó István: A Bizottság támogatja az ön jelölését.  

Zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

Budapest, 2019. január 15. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2019. január 21. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2019. január 22. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Vitéz Gyula s. k. Jankó István s. k. 

bizottsági tag elnök 
 


