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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 5.                                 Ikt. sz.: I-422-2/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2019. március 19-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, 

Görög András alelnök 

Csernus László  

Hintsch György  

Bába Szilvia  

Gajárszki Áron  

Kiss Anna  

Horváth Péter Kornélné  

Sass Szilárd  

Szabó András  

Vitéz Gyula  

Bizottság tagjai közüli távol vannak:       

Farkas Krisztina - 

 

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  
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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  

Győrffyné Molnár Ilona 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója helyett 

dr. Berkovics Gáborné Dr., az Igazgatási osztály vezetője 

 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója  

Soltész Erika 

 

Pápai Magdolna, a Pénzügyi Osztály vezetője  

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

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csoport referense Gódor Ildikó 
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Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csoport mtsa. Dömök Viktória 

Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző  

H. Varga Katalin bizottsági titkár Vér Diána 

Külsős állandó meghívottak:  

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

igazgatója 

 

Laucsek István, a Dél-Budai Tankerületi Központ szakmai 

igazgatóhelyettese 

Laucsek István 

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:  

Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda vezetője Pócsné Hermanics Mária 
Khoórné Rápolty Beáta, az Albertfalvai Óvoda vezetője Khoórné Rápolty Beáta 
Halászné Bogdány Zsuzsanna, Dél- Kelenföldi Óvoda vezetője Halászné Bogdány Zsuzsanna 

Jánosné Szedlacsek Éva, Gazdagréti Óvoda vezetője Jánosné Szedlacsek Éva 

Balla Krisztina, Szentimrevárosi Óvoda vezetője Balla Krisztina 

Gallerné Szondi Szilvia, a Köznevelési Csoport munkatársa Gallerné Szondi Szilvia 

Sütő Ludmilla, a Köznevelési Csoport referense Sütő Ludmilla 

Kiss Zoltán, európai uniós munkatárs Kiss Zoltán 

dr. Berezvai Zoltán, környezetvédelmi ügyintéző dr. Berezvai Zoltán 
Dezsőné Sramkó Ágnes a Hatósági Igazgatóság munkatársa Dezsőné Sramkó Ágnes 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök  

 

Jankó István: Szeretettel köszöntöm a Bizottságot és a megjelent vendégeket. Első 

feladatunk, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt válasszunk, Sass Szilárdot javaslom 

megválasztani.   

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

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Sass Szilárd bizottsági tagot 

választja meg”. 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

21/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Sass Szilárd bizottsági tagot választja meg.  
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Határidő: 2019. március 19. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

Jankó István: Tizenhárom nyilvános és egy zárt ülési napirendre teszek javaslatot.  

A kérdések körét megnyitom. 

Nincs kérdés, a vitát megnyitom. Lezárom.  

Szavazásra teszem fel a mai ülés napirendjét a következők szerint: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága a mai ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános ülés: 1./ Döntés a „Klímaváltozás a 

Duna a Határmenti Régióban – Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok 

és Általános Iskolák Között” című projekt önrészéről, előterjesztő: dr. Molnár László 

alpolgármester; 2./  A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása, előterjesztő: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester; 3./  A Sasadi Óvoda Alapító Okiratának módosítása, 

előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 4./  Tájékoztatás a Sasadi Óvoda 2019. 

évi nyári nyitvatartásának módosulásáról, előterjesztő: dr. Molnár László 

alpolgármester; 5./  Önkormányzati fenntartású óvodák körzeteinek aktualizálása, 

előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 6./  Pályázat kiírása közoktatás vezetői 

továbbképzés támogatására, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 7./  

Intézményi átszervezések véleményezése, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 

8./  Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az 

„Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló rendelet 

módosítása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 9./  2019. évi közművelődési 

támogatások, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 10./  Partnervárosi 

gyermektáborok alapítványi támogatása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester; 11./ Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása, előterjesztő: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester; 12./ Újbuda név és logóhasználat – Berzéki Rebeka 

egyéni vállalkozó, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 13 / Támogatások 

elszámolásainak szakmai igazolása,  előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői 

Igazgatóság igazgatója; Zárt ülés: 14./ Üzlet nyitvatartásának korlátozásával 

kapcsolatos felmentési kérelem, előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság 

igazgatója. 

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

22/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét 

az alábbiak szerint fogadta el: 

  

Nyilvános ülés:  

 

1./ Döntés a „Klímaváltozás a Duna a Határmenti Régióban – Határmenti 

Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között” című 

projekt önrészéről 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
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2./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

3./ A Sasadi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Meghívott vendég: Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda vezetője 

 

 

4./ Tájékoztatás a Sasadi Óvoda 2019. évi nyári nyitvatartásának 

módosulásáról 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Meghívott vendég: Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda vezetője 

 

5./  Önkormányzati fenntartású óvodák körzeteinek aktualizálása  

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Meghívott vendégek: Az óvodavezetők 

 

6./  Pályázat kiírása közoktatás vezetői továbbképzés támogatására 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

7./ Intézményi átszervezések véleményezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

8./  Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, 

valamint az „Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és 

használatáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

9./ 2019. évi közművelődési támogatások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

10./ Partnervárosi gyermektáborok alapítványi támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

11./ Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

12./ Újbuda név és logóhasználat – Berzéki Rebeka egyéni vállalkozó 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

13./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 
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Zárt ülés: 

 

14./ Üzlet nyitvatartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

 

……………………… 

 

 

1./ napirendi pont: Döntés a „Klímaváltozás a Duna a Határmenti Régióban – 

Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és 

Általános Iskolák Között” című projekt önrészéről 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: A legelső és legfontosabb megjegyzés, elnézést kérek, mert a cím 

ebben a formában értelmetlen, kimaradt egy „a” betű, „Klímaváltozás és a Duna …” 

Kérem, hogy ezzel együtt olvassák az előterjesztést. 

A korábbi pályázatból már ismert Pozsonyligetfaluval vette föl az Önkormányzat a 

kapcsolatot és így az iskolák között valósulna meg ez a projekt. Azt gondolom, hogy a 

kerületi iskoláknak is mindenképpen a javára fog válni. 

 

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, megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Döntés a „Klímaváltozás és Duna a 

Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és 

Általános Iskolák Között” című projekt önrészéről” című előterjesztést. Határidő: 2019. 

március 21., felelős: Jankó István elnök.” 

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

 

23/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

„Döntés a „Klímaváltozás és Duna a Határmenti 

Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi 

Önkormányzatok és Általános Iskolák Között” 

című projekt önrészéről” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:    Jankó István elnök 
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A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Soltész Erika, Pénzügyi és Költségvetési 

Igazgatóság igazgatója. 

 

2./ napirendi pont: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Soltész Erika: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság tagjait, elnök urat, nem szokványos 

módon, most megtárgyalásra kerül egy költségvetési rendeletmódosítást, amit elsősorban 

azok miatt a pályázatok miatt hozunk, amiket elnyertünk, amiről az előbb is szó volt, illetve 

ezen kívül még más pályázatok is vannak. Ezeket most beépítettük a költségvetésbe mind 

bevételi, mind kiadási oldalon is, és ha már hoztuk a költségvetési rendeletmódosítást, 

akkor beépítettük azokat a központi költségvetésből származó előirányzat-módosításokat is, 

amiket át kell vezetnünk a költségvetési rendeleten, illetve a saját hatáskörű módosításokat 

is, a szokásos módon megjelenítettük. 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

Lezárom.  

A vitát megnyitom. 

Lezárom. 

Szavazásra teszem fel először a határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2019. évi költségvetési 

rendelet módosítása” című előterjesztés határozati javaslatát. Határidő: 2019. március 21., 

felelős:  Jankó István elnök.” 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

24/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

2 tartózkodással úgy határozott, megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 

2019. évi költségvetési rendelet módosítása” című 

előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

Jankó István: Szavazásra teszem fel a rendeletet a következők szerint: „Budapest Főváros 

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

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2019. évi költségvetési 

rendelet módosítása” című előterjesztés rendeletét. Határidő: 2019. március 21., felelős:  

Jankó István elnök.” 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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25/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

4 tartózkodással úgy határozott, megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 

2019. évi költségvetési rendelet módosítása” című 

előterjesztés rendeletét. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda 

vezetője. 

 

3./ napirendi pont: A Sasadi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: A költségvetésben az Önkormányzat elhatározta azt, hogy a Törcsvár 

utcai Óvodát felújítja, átépíti, újjáépíti, fejleszti, ennek megfelelően az alapító okiratban is 

szükséges az aktuális változtatásokat átvezetni. Konkrétan a hatvan új férőhelynek az 

alapító okiratba való bevezetése, illetve az ehhez kapcsolódó szükséges döntéseket kell 

meghozni, majd a Képviselő-testületnek a személyi fejlesztésekkel kapcsolatban is. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

Lezárom.  

A vitát megnyitom. 

Lezárom. 

Két határozati javaslat van becsatolva, melyet javaslunk a Képviselő-testületnek 

elfogadásra. Szavazhatunk-e egyben, igen, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

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

a „Sasadi Óvoda alapító okiratának módosítása” című előterjesztést. Határidő: 2019. 

március 21., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

26/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra 
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és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

„Sasadi Óvoda alapító okiratának módosítása” 

című előterjesztést. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

 

4./ napirendi pont: Tájékoztatás a Sasadi Óvoda 2019. évi nyári nyitvatartásának 

módosulásáról 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: Az említett fejlesztés miatt szükséges a nyári nyitvatartást egy kicsit 

átalakítani, erről szól ez az előterjesztés. 

Jankó István: Szavazzunk arról, hogy elfogadjuk a tájékoztatást: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága elfogadta a XI. 

kerületi önkormányzati fenntartású Sasadi Óvoda módosított nyári nyitva tartásáról szóló 

tájékoztatást. Határidő: 2019. március 19., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

tájékoztatást. 

 

27/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a XI. kerületi 

önkormányzati fenntartású Sasadi Óvoda 

módosított nyári nyitva tartásáról szóló 

tájékoztatást. 

 

Határidő: 2019. március 19. 

Felelős:     Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

5./ napirendi pont: Önkormányzati fenntartású óvodák körzeteinek aktualizálása  

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
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Dr. Molnár László: Itt mindössze az utcanév-változások kerültek beemelésre, tehát a 

körzetek nem módosultak. Ugyanakkor már most jelzem a Bizottságnak, hogy ha a nyár 

folyamán ez a Törcsvár utcai fejlesztés megvalósul, akkor biztos, hogy a következő évben, 

konkrétan ősszel, a lakóparkok átadásának ütemezésével biztos, hogy hozzá kell majd 

nyúlni az Önkormányzatnak az óvodák körzetéhez is, jelenleg nem látjuk ezt indokoltnak, a 

mostani előterjesztés a megváltozott utcanevek átvezetését tartalmazza. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

Lezárom.  

A vitát megnyitom. 

Lezárom. 

Mivel ez a Bizottság hatáskörébe tartozó ügy, hogy jóváhagyjuk, kérem, hogy szavazzanak: 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága úgy határozott, hogy jóváhagyja Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata által fenntartott óvodák körzeteinek aktualizálását – az eredeti 

körzethatárok meghagyása mellett – a határozat mellékletében foglaltak szerint. Határidő: 

2019. március 20., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

28/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy jóváhagyja 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata által fenntartott óvodák körzeteinek 

aktualizálását – az eredeti körzethatárok 

meghagyása mellett – a határozat mellékletében 

foglaltak szerint. 

 

Határidő: 2019. március 20. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
28/KKB/2019./III.19./ számú határozat melléklete 

Albertfalva tér – kikerül az Albertfalvai Óvoda Bükköny Óvoda telephely körzetéből 

Árasztó utca – kikerül az Albertfalvai Óvoda Bükköny Óvoda telephely körzetéből 

Koszorúslány utca – bekerül a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Újbudai Napsugár Óvoda telephely 

körzetébe, 

Zelk Zoltán út – bekerül a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Napsugár Óvoda telephely körzetébe 

Placid atya park – bekerül a Szentimrevárosi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Szedersor utca – bekerül a Gazdagréti Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Sasad Liget park – bekerül a Gazdagréti Óvoda székhelyintézményének körzetébe 
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Körtevirág utca – bekerül a Gazdagréti Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Szent Charbel park – bekerül a Gazdagréti Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Buda-part tér – bekerül Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Garda utca – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Ezüsthárs utca – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Jegenyenyár utca – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Napkelte utca – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Öböl utca – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Bíró László József körút – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Völgycsillag utca – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Víztükör utca – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

Sásliliom utca – bekerül a Dél-Kelenföldi Óvoda székhelyintézményének körzetébe 

 

……………………… 

 

 

6./ napirendi pont: Pályázat kiírása közoktatás vezetői továbbképzés 

támogatására 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: Az elmúlt időszakban gondolkodtunk azon, több szempontból is 

vizsgáltuk, hogy mi az a segítség, amit az intézményvezetőknek meg tudnánk adni abból a 

szempontból, hogy akár az elmúlt időszakban, akár jelenleg is – ha jól emlékszem, két 

intézményvezetői pályázat van kiírva az iskoláknál – de az óvodáknál is szemmel láthatólag 

viszonylag kevesen érdeklődnek az intézményvezető pályázatok iránt. Ez részben abból is 

adódik, hogy nem mindenki végzi el ezt az intézményvezetői továbbképzést, vagy 

közoktatás-vezetői továbbképzést, hiszen ennek van egy ilyen félévente százötven-

készázezer forint per fő – egyetemtől függően – tandíja. Másrészről azon is gondolkodunk, 

mintegy kísérletként vezetnénk be ezt a közoktatás-vezetői továbbképzést, hiszen azt 

gondolom, hogy még számos olyan továbbképzésre van szükség a kerületben, amit jó 

lenne, ha az Önkormányzat tudna támogatni. Úgyhogy én abban bízom, hogy egy ilyen 

továbbképzési támogatásnak pályázati formában ez a kezdete, bízunk abban, hogy lesznek 

érdeklődők és azt is meg tudjuk nézi, hogy pontosan hogy is fog működni ennek a 

rendszere, hiszen itt a pályázatban is olvashatják, hogy a fenntartóval közoktatási 

tanulmányi szerződést kell kötnie a pedagógusnak. Ez ugyanúgy vonatkozik egy 

óvodapedagógusra, hiszen ebben ők is érintettek lehetnek. Az óvodapedagógusnak majd az 

Önkormányzattal, mint fenntartóval kell megállapodást kötnie, az iskolapedagógusnak a 

Tankerületi Központtal kell majd ezt a szerződést megkötnie. Bízom abban, hogy ez a 

pályázat is sikeres lesz és ennek alapján a következőkben tovább tudja szélesíteni az 

Önkormányzat. 
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Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Bába Szilvia: Azt szeretném kérdezni, hogy volt-e valamilyen előzetes felmérés a 

pedagógusok körében, akár informálisan is, hogy mennyire lenne igény erre a 

továbbképzésre? 

 

Jankó István: További kérdezőt nem látok, lezárom a kérdések körét. 

 

Dr. Molnár László: Többen megkeresték az Önkormányzatot, hogy nem akarjuk-e 

támogatni az ilyen irányú továbbképzésüket. Azt mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy 

egyes embereknek ezt a képzést támogatjuk, ezt mindenképpen úgy tudjuk elképzelni, hogy 

valamilyen rendszerbe legyen foglalva, valamiféle pályázati formában, és a döntéshozatalba 

ugyanúgy be lesz vonva a Tankerületi Központ is, illetve a Kulturális és Köznevelési 

Bizottság elnöke fog erről a pályázatról dönteni. Azt gondolom, hogy itt sok minden olyan 

kérdés van, amit egyébként majd a pályázat során figyelembe kell venni, akár a családi 

helyzet, akár egyéb, olyan életkörülmények, amik indokolják azt, hogy ténylegesen 

támogatásra érdemes-e ez a továbbképzés. Nem minden esetben kell nekünk ezt támogatni 

szerintem, de lesznek olyanok, amely esetekben jó az, hogyha támogatjuk. 

 

Jankó István: Csak még annyit jegyeznék meg, hogy ez a továbbképzés, illetve ez a 

közoktatás-vezetői továbbképzés egyenlő a szakvizsgával is, azzal egyenértékű. Akkor van 

jelentősége, ha valaki mondjuk, a pedagógus egyből a kettőbe szeretne lépni és van 

szakvizsgája, akkor sokkal hamarabb teheti ezt meg. 

A vitát megnyitom. Lezárom. 

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

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy jóváhagyja a határozat 

melléklete szerinti pályázati kiírást. Határidő: 2019. március 31., felelős: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester.” 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

29/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy jóváhagyja 

a határozat melléklete szerinti pályázati kiírást. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 
29/KKB/2019./III.19./ számú határozat melléklete 

 

Pályázati kiírás 

Közoktatás vezetői továbbképzés támogatására 
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A felhívás célja: 

A kiíró fontosnak tartja, hogy előre gondolkodva segítse a köznevelési intézményekben 

dolgozók vezetővé válásának folyamatát és azt, hogy kellőszámú, felkészült pedagógus 

tudjon 

pályázni vezetői állásra. 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 
 

A benyújtás határideje: 

2019. április 30. 

 

A támogatást benyújtani Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportjánál lehet (1113 Budapest, Zsombolyai 

u. 

4. 4/408.) - ügyfélfogadási időben, vagy postai úton eljuttatni a fenti címre. 

 

Támogatást igénylők köre: 

Újbuda Önkormányzata tulajdonában működő köznevelési intézményekben dolgozó 

pedagógusai. 

 

A támogatás mértéke, összege: 
 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a továbbképzési díj 80 %-a, 

maximum 150.000,- Ft/ félév. 

 

A rendelkezésre álló forrás: 
1 millió forint 

 

A pályázat beadásának feltételei: 

 

1. Az adott intézményben határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

2. A megpályázott összeg elnyerése esetén tanulmányi szerződés megkötése az adott 

intézmény vezetőjének és a munkáltatónak aláírásával megkötött tanulmányi 

szerződés, melyben: 

• rendelkezni kell a továbbképzés feltételeiről, 

• a tanulmányi idő alatti feltételekről, 

• esetleges visszafizetési kötelezettség szabályozásáról, feltételekről. 

3. A pályázat beadása a mellékelt adatlapon történik, melyhez csatolni kell 

• a legmagasabb iskolai végzettsége másolatát, 

• az intézmény igazolását a határozatlan idejű kinevezésről,  

• a tanulmányi szerződés tervezetét a felek szignálásával ellátva.  

 

A pályázat bíráló bizottságának tagjai: 

 Dél-Budai Tankerületi Központ igazgatója,  

Újbuda Önkormányzata köznevelésére felelős alpolgármestere,  
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Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke. 

  

Az eredmény kihirdetésének határideje: 2019. május 3.  

 

Budapest, 2019. március 12.  

dr. Hoffmann Tamás  

       polgármester  

 

……………………… 

 

 

7./ napirendi pont: Intézményi átszervezések véleményezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: A Tankerület megkereste az Önkormányzatot, hogy az 

iskolaátszervezéssel kapcsolatban mondja el a véleményét, aztán ezt majd a Tankerület az 

összes vélemény beérkezésével továbbítani fogja az elnök felé, és majd ott megszületik a 

megfelelő döntés. Hogyha emlékeznek a bizottsági tagok, akkor ezek közül az 

előterjesztések közül már volt itt egy pár, akár a Bárdosnak, akár a Montágh is volt már itt, 

ezeknek egy részét korábban is támogatta, egy részét korábban sem támogatta az 

Önkormányzat. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból nem változott meg az 

előterjesztő véleménye.  Vannak olyan átszervezések, amelyek szerintünk is indokoltak és 

helyes őket végrehajtani, és van két eset, amit személy szerint, mint előterjesztő nem 

javaslok támogatni. Ettől függetlenül ez is csak egy vélemény, és majd az arra jogosultak 

meghozzák a döntést. Azt gondolom, hogy a férőhelyszámok tekintetében nem javasolnám 

a csökkentések támogatását. Azt gondolom, hogy azok a férőhelyszámok megfelelően 

vannak megállapítva. 

 

Jankó István: A vitát megnyitom.  

 

Görög András: Korábban is tárgyaltuk, akkor is elmondtam, hogy avval azért szerintem 

nem biztos, hogy jó irányba megyünk a Bárdos Lajos Iskolánál, ahova a mozgásában sérült 

gyermekek járhatnának, hogyha adottak lennének a feltételek, mert ezt az iskolát jelöltük 

ki, hogy akadálymentesítjük, ezt egy tollvonással megszüntetjük, mondván, hogy járjanak 

máshova. Szerintem próbáljuk meg megoldani ezt az akadálymentesítést, a másik ilyen 

iskola Gazdagréten van, szerintem ez nem jó irány, oldjuk meg valamilyen módon az 

akadálymentesítést. A Petőfi Iskolával kapcsolatban, folyamatban van a költöztetés, ott 

azért már vannak komoly problémák, engem megkerestek szülők, hogy a logopédia, meg a 

SNI-s gyerekekkel foglalkozó utazó gyógypedagógus az ebédlőben foglalkozik a 

gyerekekkel, ott egymás mellett, szépen. Nem biztos, hogy megoldott ez a történet. Át 

kellene gondolni, hogy sikerült-e a Petőfibe, akiket odatettünk, illetve a meglévő feladatok 

közé beilleszteni, mert nem biztos, hogy akár ezeknek a feladatoknak az ellátása jó, illetve 

megszűnt a könyvtár, gyakorlatilag annak a helyébe került be, úgyhogy ezt azért át kéne 

gondolni. Különösen mondjuk a gyógypedagógus elhelyezését, ami gyakorlatilag nincsen. 

 

Jankó István: A vitát lezárom. 
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Dr. Molnár László: Hazudnék, ha azt mondanám, pontosan emlékszem, hogy mit 

mondtam egy évvel ezelőtt a Bárdosra. De szerintem ugyanazt fogom mondani most is, 

hogy az, hogy ott a harmadik emeletig komplex akadálymentessé tegyük az épületet, az 

nagyjából ötven, hatvan millió forint alsó hangon, hogy egyáltalán műszakilag, tehát oda 

berakni valahova egy liftet. 2013-14 körül akadálymentesítettük a Csíkihegyek Iskolát, ott 

meg adott minden. Az, hogy ez kiváltja egymást, vagy nem, természetesen ezen lehet 

vitatkozni. Azt mondom, hogy a Bárdosban megteremteni ezt a feltételt, az egy olyan 

tehertétel, mind a Tankerületi Központnak, mind az Önkormányzatnak, amit szerintem nem 

fogunk tudni megugrani. Ugyanakkor az sem titok, hogy a Domokosnál ugyanígy az 

Önkormányzat készít egy olyan fejlesztési tervet, ami annak az épületnek gyakorlatilag az 

átépítését, újraépítését és fejlesztését célozná meg, illetve ott egy tornateremnek a 

felépítését. Azt gondolom, ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, ott kell majd ezekbe a 

fejlesztésekbe beleépíteni a komplex akadálymentesítést. Azt gondolom, a Petőfinél az 

ingatlan kataszteri adatok alapján, illetve a jelenlegi tanulócsoportok létszáma és a 

tantermek alapján, az oktatást el lehet látni. Félek attól, hogy – nem megbántva senkit – de 

kicsit túl kényelmesen szervezték idáig ott a tantermekben az oktatást. Egyébként az sem 

igaz, hogy megszűnt a könyvtár, tehát azért ezek azt gondolom, hogy apró, ám de helytelen 

pontatlanságok. Ha ott lecsökkentjük a férőhelyszámot, akkor egy-két év múlva a 

Tankerületi Központ komoly problémákkal fog küzdeni, hiszen egyébként azon a 

környéken adnak át lakóparkokat, és az ottani gyerekeknek az ellátását majd biztosítani 

kell. Úgyhogy én azt nem tartom helyes útnak, hogyha a tantermeket ilyen módon vonjuk 

ki a közoktatásból, köznevelésből, és e miatt férőhelyszámot csökkentünk. Ugyanígy nem 

tartom helyesnek, hogy a József Attilánál arra hivatkoznak, hogy okos tanterem miatt 

csökkentsük le a férőhelyszámot. Azt gondolom, hogy ez nem helyénvaló ez a fajta 

megközelítés. Azokban a tantermekben ugyanúgy lehet tanítani, az okos tantermekben, 

tehát azt kivonni, nem tartom helyesnek. Azt természetesen el tudnám fogadni, hogyha azt 

mondanák, hogy az oktatás hatékonysága és minősége szempontjából nem optimális egy 

harmincöt, harminchét fős osztály, akkor mondjuk azt, hogy ezek miatt csökkentjük a 

férőhelyszámot. Azzal nekem az égvilágon semmi bajom nincsen, de azt ne mondjuk, hogy 

az okos tanterem miatt csökkentjük a férőhelyszámot. 

 

Laucsek István: Két apró pontosítást szeretnék fűzni az előterjesztéshez. Azért az 

figyelemre méltó, hogy ezzel az átszervezéssel – a Petőfiről beszélünk –  háromszáz 

négyzetméterrel fog csökkenni az iskola alapterülete. Ez szerintem elég jelentős, és ez nem 

a Tankerület megítélése szerint van így, hanem a tervdokumentáció alapján. Márpedig, 

hogyha egy terület kisebb, akkor úgy gondolom, világos, hogy a befogadóképessége is 

kisebb. Ez csak egy apró pontosítás. A József Attila esetében csak annyit szeretnék 

hozzátenni, hogy bizonyos szaktantermek nem alkalmasak arra, hogy osztályteremként 

működjenek, márpedig ugye egy férőhelyszámban azt jelentené, hogy az osztályok számát 

tudjuk növelni. Nem tudjuk. A tornatermek sem szolgálnak sehol osztályteremként, az egy 

olyan szaktanterem, ami nem alkalmas másra, illetve nyilván lehet ott is idegen nyelvet 

tanítani, csak akkor a napi egy testnevelés óra minden osztálynak el fog maradni. Tehát 

ezért támogatja a Tankerület a József Attila Gimnázium kérését. Mi sem gondoltuk, hogy 

csökkenjen, ők kérték, és igazuk van. Ugyanúgy a Petőfinél is, úgy gondolom, ha csökken 

az iskola területe, akkor nyilvánvalóan a háromszáz négyzetméteren legalább négy tanterem 
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elférne. Az, hogy most nem lesz ott tanterem, az egész biztos, így nyilvánvalóan valamilyen 

szinten a férőhelyszámok lecsökkennek. Ez a két dolog, amit szerettem volna hozzátenni. 

 

Jankó István: A vitát lezárom. 

Két határozati javaslat van, szeretném, ha a kettőről külön-külön szavaznánk.  Az elsőnél 

egy támogató megfogalmazás van, a Montágh, illetve a Bárdos esetében, a második 

határozati javaslatnál a József Attila Gimnáziumnál, illetve a Petőfinél pedig egy nem 

támogató javaslat van. 

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

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy támogatja a 

Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.) fenntartásában 

működő Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1117 Budapest, 

Baranyai u. 16-18.), és az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő 

Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény (1116 Budapest, Fogócska u. 4.) szakmai alapdokumentumainak 

módosítását. Határidő: 2019. március 20., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester.” 

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

30/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

2 tartózkodással  úgy határozott, hogy támogatja a 

Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, 

Fehérvári út 126-128.) fenntartásában működő 

Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola (1117 Budapest, Baranyai u. 16-

18.), és az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, 

Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1116 

Budapest, Fogócska u. 4.) szakmai 

alapdokumentumainak módosítását. 

 

Határidő: 2019. március 20. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Jankó István: Szavazásra teszem fel a második határozati javaslatot: „Budapest Főváros 

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

hogy a Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.) 

fenntartásában működő  Újbudai József Attila Gimnázium (1117 Budapest, Váli u. 1.) és az 

Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola (1116 Budapest, Kiskőrös. 1.) maximálisan 

felvehető tanulói létszámának csökkentését nem támogatja. Határidő: 2019. március 20., 

felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester.” 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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31/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 

1 tartózkodással úgy határozott, hogy a Dél-Budai 

Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út 

126-128.) fenntartásában működő  Újbudai József 

Attila Gimnázium (1117 Budapest, Váli u. 1.) és az 

Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola (1116 

Budapest, Kiskőrös. 1.) maximálisan felvehető 

tanulói létszámának csökkentését nem támogatja. 

 

Határidő: 2019. március 20. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

8./ napirendi pont: Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk 

rendjéről, valamint az „Újbuda” név és a városrészek nevének 

felvételéről és használatáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: 2013-tól került bevezetésre az Újbuda logó, most szeretnénk ebben a 

rendeletben szabályozni a logó használatát – majd később kiderül, azért, mert érkezett  egy 

erre irányuló kérelem – lényegében analóg módon szeretnénk az Újbuda névhasználatot az 

Újbuda logó használatával összevetni, tehát ugyanúgy lehet használni, kérelmezni az 

Újbuda logót, mint az Újbuda nevet. Ezt szeretnénk a rendeletben pontosítani, tisztázni. 

Kérem a Bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

Lezárom. 

A vitát megnyitom.  

Lezárom. 

Akkor a Képviselő-testületnek egy javaslatot teszünk a rendelet módosítására: „Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy 

határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az 

Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az 

„Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló rendelet 

módosítása” című előterjesztést. Határidő: 2019. március 21., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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32/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

„Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, 

használatuk rendjéről, valamint az „Újbuda” név és 

a városrészek nevének felvételéről és használatáról 

szóló rendelet módosítása” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:     Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

9./ napirendi pont: 2019. évi közművelődési támogatások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: 2017-ben jelentősen módosult a jogszabályi környezet, ami a 

közművelődési támogatásokat is szabályozza, ennek megfelelően évről-évre hozzuk a 

közművelődési támogatásokat. Ahogy az előterjesztésben szerepel a megváltozott jogi 

környezet ellenére az Önkormányzat kiemelten támogatja azokat a szervezeteket, akikkel 

korábban is közművelődési megállapodást kötött. Például az A38 Kft.-t, a Budapest Jazz 

Orchestra-t, Budapesti Vonósok Alapítványt, stb. Bejött még egy új elem, a Zichy Szín-

Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. Róluk azt kell tudni, hogy már két éve működnek a 

kerületben és sikeres gyermekprogramokat szerveznek. Úgy gondolta az Önkormányzat 

vezetése, hogy támogassuk őket is, mert hasznos a kezdeményezés. Kérem a Bizottságot, 

hogy támogassa az előterjesztést. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

Lezárom. 

A vitát megnyitom.  

Lezárom. 

A három javaslatról szavazhatunk-e egyben, igen. Szavazásra teszem fel a határozati 

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

Köznevelési Bizottsága úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek a „2019. évi közművelődési támogatások” című előterjesztést. 

Határidő: 2019. március 21., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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33/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

„2019. évi közművelődési támogatások” című 

előterjesztést. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:     Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

10./ napirendi pont: Partnervárosi gyermektáborok alapítványi támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Évek óta támogatjuk a testvértelepüléseinket abban, hogy ide tudjanak 

jönni a testvértelepülések gyermekei. Ezek első sorban magyar anyanyelvű települések, 

hogy tudjanak itt táborozni, innen is mennek gyerekek hozzájuk, akiket fogadnak. Új elem, 

hogy idén bekapcsolódott Nádszeg is a programba, és száz főre bővült a Magyarországon 

üdülő határon túli gyerekek száma. Kérem a Bizottságot, hogy támogassa ezt az 

előterjesztést. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

Lezárom. 

A vitát megnyitom.  

Lezárom. 

Három határozati javaslat van befűzve, amelyben a Képviselő-testület támogatását kérjük. 

Szavazhatunk-e egyben? Igen, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a következők 

szerint: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

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

a „Partnervárosi gyermektáborok alapítványi támogatása” című előterjesztést. 

Határidő: 2019. március 21., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.” 

 

34/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
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„Partnervárosi gyermektáborok alapítványi 

támogatása” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:     Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

11./ napirendi pont: Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Ez az alapítvány a kerületünkben működik, építészirodáknak innovatív 

projektek kidolgozásában segít. Szeretnénk támogatni a fiatal építészeket, hogy minél több 

innovatív megoldásban segítse az Alapítvány, ezért egymillió forintos támogatásban 

szeretné az önkormányzati vezetés részesíteni, előfinanszírozással az Alapítványt. Kérem a 

Bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést. Határidő: 2019. március 21., felelős: Jankó 

István elnök.” 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

Lezárom. 

A vitát megnyitom.  

Lezárom. 

Egy határozati javaslatot javaslunk a képviselő-testületnek elfogadásra: „Budapest Főváros 

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

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Kortárs Építészeti 

Központ Alapítvány támogatása” című előterjesztést. Határidő: 2019. március 21., 

felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

35/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

„Kortárs Építészeti Központ Alapítvány 

támogatása” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:     Jankó István elnök 

 

 

……………………… 
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12./ napirendi pont: Újbuda név és logóhasználat – Berzéki Rebeka egyéni 

vállalkozó 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Az előző ülésen a Bizottság kezdeményezésére beszereztük Kocsis 

Sándor ügyvezető szakmai véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az Újbuda 

logót használhassa a kérelmező. Kocsis úr válaszában kifejtette – ahogy az előterjesztésben 

is szerepel –, hogy nem javasolja az Újbuda név használatát, az Újbuda logót használhatja a 

kérelmezett időtartamra.  

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Görög András: Tehát „fölvarrjuk” a gyerekekre a logót, és ez kicsoda? Azt nem mondjuk 

meg. A logót használhatja, de a nevet nem? Kicsit így fura. Akkor vagy ne engedélyezzük 

egyáltalán, vagy engedélyezzük. Mert ez egy kicsit olyan „fából vaskarika”, tehát, hogy a 

logót használhatja, de a nevet nem. „Hülyén” néz ki, szerintem. 

 

Dr. Téglási László: Kocsis igazgató úr támogatja, de akkor tudná igazán támogatni, ha 

egyesületi formában támogatásért folyamodnának az Önkormányzathoz. Tehát nyitva 

állnak a kapuk.  

 

Csernus László: Szerintem arról beszélünk csak, hogy ugye Kocsis úr nemcsak az 

intézményeket, hanem a kerület sportéletét is megpróbálja összefogni. És ugye akkor 

működik jól egy rendszer, hogyha tudunk mind több szereplőről. Akkor, hogy ha csak 

valaki megjelenik egyszer csak, és azt mondja, hogy márpedig én szeretném az Újbuda 

nevet, logót, stb. használni, de nincs benne az Önkormányzattal egyfajta kapcsolatban, 

hanem csak úgymond „csinálja” a maga kis tevékenységét, de nincs benne a nagy, egész 

rendszerben, azt gondolom, hogy Kocsis úr is erre szerette volna felhívni csak a figyelmet. 

Hogy a kérelmező egyszerűen vegye fel a kapcsolatot az Önkormányzattal és legyen benne 

a kerület egészének a rendszerében. Nem másról beszélünk ebben a dologban. Tehát, akkor, 

amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk, ha mindenkit összefognánk és egységes „mederbe” 

terelni, hogy egyaránt tudjunk segíteni is akár, vagy egyszerűen csak tudjunk róla, hogy 

működnek. Akkor mikor például történik egy „Válassz Sportot Újbudán” rendezvény, és 

arra közel tízezer ember eljön, akkor olyan szervezeteknek, akikről nem tudunk, nem 

ismerjük a tevékenységét, azt kiajánlani sem tudjuk. Erről szól az egész szerintem. 

 

Gajárszki Áron: Értem ezt a részét, viszont most már tudunk róla, és pontosan azért, mert 

folyamodnia kellett a névhasználatért hozzánk, másodszor van bizottsági ülésen, Kocsis úr 

– bízom benne –, hogy kért egy névjegykártyát a hölgytől, ugyanakkor én sajnos 

„testközelből” tapasztalom, hogy mennyire ”macerás” egy egyesületet fenntartani, 

szervezni, stb., adminisztrálni. Teljesen megértem, hogy amikor van két gyerekcsoportja, 

akkor azt egyéni vállalkozóként sokkal könnyebben tudja kezelni, értelemszerűen, hogyha 

kinövi magát ez a kezdeményezés, akkor viszi tovább. Hogyha a „Válassz Sportot 

Újbudán” rendezvényre meghívják, én biztos vagyok benne, hogy el fog menni. Innentől 

kezdve szerintem ez már csak ilyen „fából vaskarika” … 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 
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Gajárszki Áron: … de most beszélt a Kocsis úrral. Miről beszélünk?  

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Gajárszki Áron: A lényeg az, hogy van hozzá elérhetőség, a lényegi rész pont annyi, hogy 

átküldjük az elérhetőségüket egymásnak, és onnantól kezdve mindenki boldog. Szerintem 

ezt Téglási igazgató úr is meg tudja tenni, ők pedig megkaphatják az Újbuda névhasználatot 

és törünk előre a lenini úton tovább … 

 

Bába Szilvia: Én ezt azért furcsállom, Kocsis úrnak ezt a kifogását, mert ilyen eddig nem 

volt, hogy kerüljön be az Önkormányzat életébe, rendszerébe az, aki használni szeretné. 

Nemrég volt egy ilyen előterjesztés, hogy az Újbuda nevet fel akarta venni egy 

ingatlaniroda, valami ilyesmi a Bartókon, valahogy őt sem kényszerítettük bele az 

önkormányzati rendszerbe, hogy mostantól kezdve szorosabb együttműködés legyen. Nem 

érzem úgy, hogy jogos lenne ez a fajta kifogás itt a hölggyel kapcsolatban. Úgy érzem, 

hogy ez inkább egy kifogás, hogy miért ne kelljen neki valami oknál fogva megadni. 

 

Csernus László: Azt gondolom, hogy egyfajta jó szándékot próbáljunk ebben feltételezni. 

Nem arról szól a dolog, hogy valaki nem akarja és megakadályoz valamit, hanem ha 

szeretnénk egy rendszert kezelni, akkor pontosan úgy működik a dolog, hogy igen, ő 

kéréssel folyamodott hozzánk, mi azt mondjuk, hogy hozunk egy olyan határozatot, hogy 

vegye fel Kocsis úrral a kapcsolatot, jelentkezzen be. Ott van, meghirdeti Kocsis úr minden 

évben fölterjeszti, kiír pályázatot, hogy jelentkezzenek a sportegyesületek, regisztrálják 

magukat, tudjunk arról, hogy hány diák van, aki az ő csapatában szerepel. Tehát én azt 

gondolom, hogyha valaki szeretné használni az Újbuda nevet, akkor tegye már meg ezt a 

dolgot. Lehet, hogy bürokratikus, meg lehet, hogy valamilyen szinten ez egy kemény meló, 

hogyha három, vagy négy edzést naponta megtart és utána még hozzá kell ülnie egy 

ilyennek, de azt gondolom, hogyha szeretné használni az Újbuda nevet, akkor tegye meg 

ezt a dolgot, hogy csatlakozik a kerület sportéletéhez ilyen szinten is, hogy bejelentkezik. 

Nem sok, ez öt perc, tíz perc maximum a más sportegyesületek elmondása szerint. 

Nagyobb sportegyesületek elmondása szerint is, hogy a regisztrációt megtegyék ebben a 

dologban. Azt gondolom, hogy nem mindenáron kell ezt az Újbuda nevet használnia 

mindenkinek, aki csak használni szeretné, mi meg azt mondjuk, hogy nem szeretnénk ezt. 

 

Gajárszki Áron: Lenne egy javaslatom. Fogadjunk el egy olyan határozati javaslatot, hogy 

innentől kezdve, ha valaki az Újbuda nevet akarja sportegyesületként használni, akkor be 

kell regisztrálnia az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. megfelelő felületén, és onnantól 

kezdve automatikusan működik nála, és nem kell nekünk erről innentől kezdve hosszasan 

vitatkozni.  

 

Dr. Téglási László: Csak szeretnék egy kis pontosítást tenni, mert a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság javaslata alapján a Polgármester úr hagyja jóvá. Csak pontosítani 

szerettem volna. 

 

Bába Szilvia: Alapvetően egyetértek én is azzal, amit a Kocsis úr, meg Csernus László 

mond, nekem inkább az a „sérelmem” ezzel kapcsolatban, hogy van aki „csont nélkül” 

megkapja ezt az engedélyt, mások elé meg olyan feltételeket tesz le a Bizottság, vagy az 
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Önkormányzat, hogy másoknak meg nem olyan egyszerű. Valahogy tényleg kellene 

felállítani egy menetet, hogy mi az Újbuda névhasználatnak a menete, a feltételei, akkor 

legyen konkrétan megfogalmazva, mert ezt így igazságtalannak tartom, és igazságtalannak 

tarthatják azok is, akik nem nyerik el olyan könnyen ezt a megtiszteltetést, mint mások, 

akik „csont nélkül” megkapják. 

 

Jankó István: A vitát lezárom. 

Két határozati javaslatról külön-külön szavazunk, szavazásra teszem fel az első határozati 

javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága a 13/2015. (III. 25.) XI.ŐK sz. rendelet 15. § (1) 

bekezdése alapján úgy határozott, hogy nem javasolja a Polgármester úrnak annak 

engedélyezését, hogy Berzéki Rebeka egyéni vállalkozó, ritmikusgimnasztika-oktató 

(székhely: 1119 Budapest, Rátz László u. 18. III/7.) 2019. április 20-június 15-ig tartó 

versenyen csapata elnevezésében az „Újbuda” nevet használhassa. Határidő: 2019. 

március 21., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester.” 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

36/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága a 13/2015. (III. 25.) XI.ŐK sz. rendelet 

15. § (1) bekezdése alapján 7 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal és 2 tartózkodással úgy határozott, 

hogy nem javasolja a Polgármester úrnak annak 

engedélyezését, hogy Berzéki Rebeka egyéni 

vállalkozó, ritmikusgimnasztika-oktató (székhely: 

1119 Budapest, Rátz László u. 18. III/7.) 2019. 

április 20-június 15-ig tartó versenyen csapata 

elnevezésében az „Újbuda” nevet használhassa. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Jankó István: Szavazásra teszem fel a második határozati javaslatot a következők szerint: 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága a 13/2015. (III. 25.) XI.ŐK sz. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján úgy 

határozott, hogy javasolja  a Gazdasági Bizottságnak, hogy a 33/2012. (VI. 6.) XI. ÖK sz. 

rendelet 11 § (6) a) felhatalmazása alapján engedélyezze Berzéki Rebeka egyéni vállalkozó, 

ritmikusgimnasztika-oktató (székhely: 1119 Budapest, Rátz László u. 18. III/7.) részére, 

hogy csapata a 2019. április 20-tól június 15-ig tartó verseny időszakban az Újbuda logó 

használhassa. Határidő: 2019. március 21., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester.” 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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37/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága a 13/2015. (III. 25.) XI.ŐK sz. rendelet 

15. § (1) bekezdése alapján 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással úgy 

határozott, hogy javasolja  a Gazdasági 

Bizottságnak, hogy a 33/2012. (VI. 6.) XI. ÖK sz. 

rendelet 11 § (6) a) felhatalmazása alapján 

engedélyezze Berzéki Rebeka egyéni vállalkozó, 

ritmikusgimnasztika-oktató (székhely: 1119 

Budapest, Rátz László u. 18. III/7.) részére, hogy 

csapata a 2019. április 20-tól június 15-ig tartó 

verseny időszakban az Újbuda logó használhassa. 

 

Határidő: 2019. március 21. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

13./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Dr. Téglási László: Örömmel mondhatom, ahogy a táblázatban is szerepel, az 

elszámolásokkal kapcsolatban sem szakmai, sem pénzügyi kifogás nem merült föl. Kérem a 

Bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést. 

 

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. március 20., felelős: 

Jankó István elnök.” 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

38/KKB/2019./III.19./ számú határozat 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 
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Bizottsága 10 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. március 20. 

Felelős:     Jankó István elnök 

 

38/KKB/2019./III.19./ számú határozat melléklete 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
56-os Szövetség 

Országos Szervezete 

Kirándulások, 

koszorúzások, 

karácsonyi ünnepség 

szervezése 

2019. január 19. 100 000 Ft 

2. 
Kelenvölgyi 

Egyházközségért 

Alapítvány 

Kulturális program 

szervezése hátrányos 

helyzetű fiatalok 

számára 

2019. január 14. 

150 000 Ft 

támogatásban részesült, 

amit nem használt fel, 

és visszautalta 

Civil támogatás 

3. 
Ált. Isk. Intézményt 

Támogató Savio Szt. 

Domonkos Alapítvány 

Fejlesztési költség 2019. január 4. 100 000 Ft 

4. 
Ciszterci Diák és 

Cserkész Alapítvány 

Rendezvényekhez 

sörpadok vásárlása 
2019. január 30. 150 000 Ft 

Egyéb támogatás 

5. 
Babszem 

Néphagyományőrző 

Táncegyüttes Egyesület 

2018. évi működési 

költség 
2019. január 30. 500 000 Ft 

6. 
Karinthy és Karinthy 

Nonprofit Kft. 
Minisztériumi támogatás 2019. január 20. 35 000 000 Ft 

7. 
Nemzeti Emlékezet 

Bizottságának Hivatala 

A Bojtorján együttesről 

szóló könyv írása és 

kiadása 

2019. március 2. 750 000 Ft 
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8. 
Őrmezői Morus Szt. 

Tamás Egyesület 

Az egyesület 2018. évi 

tevékenységéről szóló 

kiadvány megjelentetése 

2019. március 2. 

A megítélt 100 000 Ft 

helyett 82 500 Ft-tal 

számolt el, a 

fennmaradó részt 

visszautalta 

9. Poket Nonprofit Kft. 
Poket zsebkönyvprojekt 

megvalósítása 
2019. május 23. 3 000 000 Ft 

10. Szent István Egyetem 
KEK Klub emléktábla 

állítása 
2019. január 27. 400 000 Ft 

     

 
Budapest, 2019. március 14. Jankó István 

 

   
elnök 

 
 

Jankó István: Zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

Budapest, 2019. március 19. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2019. március 28. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2019. április 1. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Sass Szilárd s. k. Jankó István s. k. 

bizottsági tag elnök 
 

 


