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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 11.                                 Ikt. sz.: I-945-2/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2019. augusztus 27-én 15.30 órától tartott 

rendkívüli, nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal Zsombolyai utca 5., alagsor 1-es 

tárgyalóban 

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:  

Jankó István elnök, 

Görög András alelnök 

Farkas Krisztina  

Csernus László  

Bába Szilvia  

Kiss Anna  

Sass Szilárd  

Vitéz Gyula  

Bizottság tagjai közüli távol vannak:       

Hintsch György 

Horváth Péter Kornélné 

Gajárszki Áron 

Szabó András 

 

 

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   

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 helyett Mayer Péter osztályvezető  

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  

 

Pápai Magdolna, a Pénzügyi Osztály vezetője  

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

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csoport referense Gódor Ildikó 

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csoport mtsa.  

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:  

Hományi Tamás Márton, 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 
Khoórné Rápolthy Beáta, Albertfalvai Óvoda Khoórné Rápolthy Beáta 
Halászné Bogdány Zsuzsanna, Dél- Kelenföldi Óvoda Halászné Bogdány Zsuzsanna 
Jánosné Szedlacsek Éva, Gazdagréti Óvoda Jánosné Szedlacsek Éva 
Láng Hanna, Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Láng Hanna 
Karkus Mihályné, Lágymányosi Óvoda Karkus Mihályné 
Pócsné Hermanics Mária, Sasadi Óvoda Pócsné Hermanics Mária 
Balla Krisztina, Szentimrevárosi Óvoda Balla Krisztina 
Czetőné Szűcs Zsuzsanna, a Vagyongazdálkodási Oszt. munkatársa  

Dezsőné Sramkó Ágnes a Hatósági Igazgatóság munkatársa  

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök  

 

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

ülést tartunk, ennek indoka az óvodai csoportok számának meghatározása. Első teendőnk 

jegyzőkönyv-hitelesítőt választani. Javaslatom Csernus László.    

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

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Csernus László bizottsági tagot 

választja meg”. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

69/KKB/2019./VIII.27./ számú határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Csernus László bizottsági tagot választja meg.  

 

Jankó István: A mai ülésen négy kiküldött nyilvános napirendi pontot tárgyalunk, illetve egy 

sürgősségi napirend érkezett a zárt ülésre, üzletek nyitva tartásával kapcsolatos kérelem. Ezt 

5./ napirendként javaslom tárgyalni. A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A napirendi vitát 

megnyitom. Lezárom. Szavazásra teszem fel a sürgősségi napirendet: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy 

mai ülésén 5./ zárt ülési napirendi pontként tárgyalja az „Üzlet nyitva tartásának 

korlátozása alóli felmentési kérelem” című sürgősségi előterjesztést. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

70/KKB/2019./VIII.27./ számú határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy mai ülésén 
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5./ zárt ülési napirendi pontként tárgyalja az „Üzlet 

nyitva tartásának korlátozása alóli felmentési 

kérelem” című sürgősségi előterjesztést.  

 

Szavazzunk a napirendről: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános 

ülés: 1./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása, maximális csoportlétszám túllépésének és óvodai csoportok 

szüneteltetésének engedélyezése, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 2./ 

Óvodapedagógusok munkáltatásához szükséges fenntartói intézkedések előkészítésének 

jóváhagyása, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 3./ Kosztolányi Dezső tér 7. - 

pályázat értékelése, előterjesztő: Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; 

4./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László, a 

Jegyzői Igazgatóság igazgatója; Zárt ülés: 11./ Üzlet nyitva tartásának korlátozásával 

kapcsolatos felmentési kérelem, előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság 

igazgatója.  

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

71/KKB/2019./VIII.27./ számú határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

  

Nyilvános ülés:  

 

1./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, 

maximális csoportlétszám túllépésének és óvodai csoportok szüneteltetésének 

engedélyezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Meghívott vendégek: Óvodavezetők 

 

2./ Óvodapedagógusok munkáltatásához szükséges fenntartói intézkedések 

előkészítésének jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

3./ Kosztolányi Dezső tér 7. - pályázat értékelése 

Előterjesztő: Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója 

 

4./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Zárt ülés: 

 

5./ Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

 

 

……………………… 
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A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

1./ napirendi pont: A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának meghatározása, maximális csoportlétszám 

túllépésének és óvodai csoportok szüneteltetésének 

engedélyezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a nyári szünet végén. 

Különös tekintettel köszöntöm az óvodavezetőket, akikkel már a múlt héten is találkoztunk 

különböző értekezleteken. Ez az előterjesztés részben a szokásos tartalommal bír, a csoportok 

maximális létszámának átlépésére kérem a tisztelt bizottságot, hogy adja meg az engedélyt az 

óvodák részére. Másrészről pedig négy helyszínen egyrészről a különböző fejlesztések miatt 

jelenleg csoportszüneteltetés szükséges. Ezek átmenetileg lennének elrendelve és az óvoda 

bármikor újranyithatja ezeket a csoportokat. Itt például rögtön tudjuk, hogy az előterjesztés 

elkészültéhez képest a Sasadi Óvodánál már további öt gyermek bejelentkezett, tehát az is 

lehet, hogy most dönt a bizottság a szüneteltetésről, egyébként meg a jövő héten már lehet, 

hogy el is fog indulni az a csoport is. Ez a helyzet a Gazdagréti Óvoda esetében is, ahol 

folyamatosan adják át a lakóparkokat, folyamatosak a beköltözések, a lakcímkártyák 

elkészülte, és abban a másodpercben, amint eléri azt a létszámot a bejelentkezők száma, akkor 

lehetőség van ezeknek a csoportoknak is az elindításához. Ehhez kérem a bizottság 

jóváhagyását. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Görög András: Ahol maximális létszámot lépünk át, ott mi az összetétele a csoportoknak? 

Lakcím szerint odatartozó gyerekekről van szó, vagy körzeten kívüli gyerek is van ott, és 

ezért lépjük át a létszámot?  

 

Dr. Molnár László: Alapvetően mindenhol körzetes a gyerek, de az alapján mi nem tehetünk 

különbséget, hogy a létszámba beszámítom a körzetest, a körzeten kívülit pedig nem 

számítom bele. A létszámba mindenki beletartozik. Főleg a férőhelyszámra való tekintettel 

most már az elmúlt évek gyakorlata, hogy 98 %-ban a nem körzetes gyerek, az egyébként 

testvér, vagy ott dolgozó szülőnek a gyermeke. „Semmilyen kötődéssel” rendelkező gyermek 

nincs bent az óvodában.  

 

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

Lezárom. Öt határozati javaslat van befűzve, szavazhatunk egyben? Igen. Szavazásra teszem 

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

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a 2019/2020-as 

nevelési évben a) a XI. kerületi óvodáskorú gyermekek zavartalan ellátása érdekében 

engedélyezi a hatályos köznevelési törvény által meghatározott maximális csoportlétszám 

20%-os túllépését az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák valamennyi működő, szám 

szerint 161 óvodai csoportjában; b) az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén (1119 Budapest, 

Tétényi u. 46-48.) 1 óvodai csoport szüneteltetését engedélyezi a várható csoportlétszám 

csökkenés figyelembe vételével, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a kerületben jelentkező 

férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben megemelkedik, úgy a szüneteltetett csoport 

visszaállításra kerül; c) a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Újbudai Napsugár Óvoda telephelyén 

(1112 Budapest, Menyecske u. 2.) 1 óvodai csoport szüneteltetését engedélyezi a várható 

csoportlétszám csökkenés figyelembe vételével, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 
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kerületben jelentkező férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben megemelkedik, úgy a 

szüneteltetett csoport visszaállításra kerül; d) a Gazdagréti Óvoda székhelyén (1118 

Budapest, Csíkihegyek u. 11.) 1 óvodai csoport szüneteltetését engedélyezi a várható 

csoportlétszám csökkenés figyelembe vételével, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 

kerületben jelentkező férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben megemelkedik, úgy a 

szüneteltetett csoport visszaállításra kerül; e) a Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda 

telephelyén (1112 Budapest, Törcsvár u. 19-21.) 1 óvodai csoport szüneteltetését engedélyezi 

a várható csoportlétszám csökkenés figyelembe vételével azzal a feltétellel, hogy amennyiben 

a kerületben jelentkező férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben megemelkedik, úgy 

a szüneteltetett csoport visszaállításra kerül. Határidő: 2019. augusztus 31., felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester. 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

72/KKB/2019./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a 

2019/2020-as nevelési évben 

  

a) a XI. kerületi óvodáskorú gyermekek zavartalan ellátása 

érdekében engedélyezi a hatályos köznevelési törvény által 

meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését 

az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák valamennyi 

működő, szám szerint 161 óvodai csoportjában; 

 

b) az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén (1119 Budapest, 

Tétényi u. 46-48.) 1 óvodai csoport szüneteltetését 

engedélyezi a várható csoportlétszám csökkenés 

figyelembe vételével, azzal a feltétellel, hogy amennyiben 

a kerületben jelentkező férőhelyek iránti szükséglet a 

nevelési év közben megemelkedik, úgy a szüneteltetett 

csoport visszaállításra kerül; 

 

c) a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Újbudai Napsugár Óvoda 

telephelyén (1112 Budapest, Menyecske u. 2.) 1 óvodai 

csoport szüneteltetését engedélyezi a várható 

csoportlétszám csökkenés figyelembe vételével, azzal a 

feltétellel, hogy amennyiben a kerületben jelentkező 

férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben 

megemelkedik, úgy a szüneteltetett csoport visszaállításra 

kerül; 

 

d) a Gazdagréti Óvoda székhelyén (1118 Budapest, 

Csíkihegyek u. 11.) 1 óvodai csoport szüneteltetését 

engedélyezi a várható csoportlétszám csökkenés 

figyelembe vételével, azzal a feltétellel, hogy amennyiben 

a kerületben jelentkező férőhelyek iránti szükséglet a 

nevelési év közben megemelkedik, úgy a szüneteltetett 

csoport visszaállításra kerül; 
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e) a Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephelyén (1112 

Budapest, Törcsvár u. 19-21.) 1 óvodai csoport 

szüneteltetését engedélyezi a várható csoportlétszám 

csökkenés figyelembe vételével azzal a feltétellel, hogy 

amennyiben a kerületben jelentkező férőhelyek iránti 

szükséglet a nevelési év közben megemelkedik, úgy a 

szüneteltetett csoport visszaállításra kerül. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős:   dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

2./ napirendi pont: Óvodapedagógusok munkáltatásához szükséges fenntartói 

intézkedések előkészítésének jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: Tavaly októberben elkészült ez a tanulmány, ami azt kutatta, hogy az 

óvodapedagógusok pályaelhagyása, illetve a pályán való tartásához milyen szükséges 

intézkedéseket gondolnak maguk az érintettek, az óvodapedagógusok, illetve az óvodák 

vezetői. Ez a tanulmány elkészült, ennek az első döntése, és az első intézkedése a 2019 

januárjától bevezetett Újbuda pótlék volt, ami egy pénzbeli hozzájárulást jelentett. A 

következő lépés az lenne, ha a Képviselő-testület megadná az engedélyét és hozzájárulását, ha 

és amennyiben szükséges, akkor nyugdíjas pedagógusokat, illetve technikai dolgozókat is 

foglalkoztathasson az óvoda. Az a jogi álláspont, hogy ehhez a Képviselő-testület 

jóváhagyása szükséges. Nagyon bízom abban, hogy ezt mindenki támogatni fogja, hiszen ez 

egy lehetőség az óvodáknak. Az óvodavezetőkkel a múlt héten arról tárgyaltunk, hogy ha 

tudják, akkor használják, ha nem, akkor nem használják, de úgy néz ki, hogy legtöbben 

használni fogják, lesz olyan óvodapedagógus, akinek a foglalkoztatását így tudják megoldani, 

és nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy a technikai alkalmazottak, illetve a pedagógiai 

munkát kisegítő dajkáknak a foglalkoztatása is így egy kicsit könnyebbé válik. Bízom benne, 

hogy ez további segítséget jelent az óvodáknak a foglalkoztatással kapcsolatban. Erről szól az 

előterjesztés, amit a szeptember 19-i testületi ülésre elő kívánok terjeszteni, de előtte 

szeretném kérni, hogy ebben támogasson a Kulturális és Köznevelési Bizottság. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Görög András: Egyetértek azzal, hogy kell ilyen, valóban az utolsó pillanatban vagyunk, de 

azt nem értem, hogy magához a tanulmány előkészítéséhez nem kell bizottsági döntés. azt 

már régen el lehetett volna kezdeni, a végrehajtásához persze kell majd testületi döntés, a 

tanulmányt kezdjük el, hajrá, szavazzunk róla, de szerintem ezt nyugodtan lehetett volna 

döntés nélkül, nem kellett volna ezt várni. 

 

Dr. Molnár László: akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, a tanulmány már elkészült tavaly 

novemberben, tehát ez megvan. Most azért gondoltuk azt, hogy hozunk egy bizottsági 
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határozatot – mert ebben teljesen igaza van Görög András képviselőnek –, hogy igazából itt a 

képviselő- testületi döntés lesz a fajsúlyos, de azért hoztuk be erre a rendkívüli ülésre, hogy az 

óvodapedagógusok érezzék azt, hogy van egy ilyen szándéka az Önkormányzatnak. Ha a 

Bizottság ezt az előterjesztést most ebben a formában elfogadja, akkor én azt gondolom, hogy 

az óvodavezetők némi felhatalmazást érezhetnek magukban, hogy elkezdhetnek tárgyalni 

teljesen korrekt módon a nyugdíjasokkal, és szeptember 1-től alkalmazhatják is, mert hiszen 

bízhatnak abban, hogy a Képviselő-testület szeptember 19-én el fogja fogadni. Tehát ennek ez 

az indoka. Igaza van abban, hogy ezt egyébként gond nélkül behozhattuk volna, csak azt 

szerettük volna, hogy az óvodavezetők érezzék ezt a támogatást, megnyugtatást. 

 

Jankó István: Van-e különbség a nyugdíjasok között, akik negyven évvel mentek el, vagy az 

öregségi nyugdíjjal? 

 

(Mikronon nélküli hozzászólás.)  

 

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

Egy határozati javaslat van befűzve, amit most felteszek szavazásra: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 

nyugdíjas óvodapedagógusok visszafoglalkoztatásának lehetőségeit bemutató szakmai anyag 

elkészítését és a 2019. szeptember havi képviselő-testületi ülésre történő előterjesztését 

támogatja. Határidő: 2019. augusztus 31., felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

73/KKB/2019./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

fenntartásában működő óvodák nyugdíjas óvodapedagógusok 

visszafoglalkoztatásának lehetőségeit bemutató szakmai anyag 

elkészítését és a 2019. szeptember havi képviselő-testületi 

ülésre történő előterjesztését támogatja. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős:   Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

Jankó István: Most egy tájékoztatót hallgatunk meg Győrffyné Molnár Ilona igazgató 

asszonytól. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Egyrészt szeretném örömmel tájékoztatni a Bizottságot, hogy a 

Montágh óvoda elkészült az Önkormányzat támogatásával és a Tankerülettel történt 

együttműködés keretében, hétfőtől tudja fogadni a huszonhat autista gyereket, így egy kicsit 

teher mentesül a mi intézményhálózatunk. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem kaptunk autista 

gyerekeket, de ennyivel kevesebbet kaptunk, és ez számunkra nagyon nagy lehetőség és nagy 
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könnyebbség lesz. Segítünk a terem berendezésében átmenetileg, amíg a Tankerület nem 

kapja meg a központi szerveitől a bútorokat, úgyhogy köszönöm szépen a Gazdagréti 

óvodának, aki a szünetelő csoportja bútorait rendelkezésre bocsájtotta. Leszállítjuk és jövő 

héten rendes körülmények közé mennek a gyerekek. A Petőfiben is elkészült minden, ma 

beszéltem az igazgatónővel, működik a bizottság is, tehát azt gondolom, hogy az a projekt, 

amit másfél évvel ezelőtt elindítottunk, az megfelelő befektetés volt és megfelelően teljesültek 

a feladatok. A másik a Törcsvár óvoda ügye, amiről szeretnék tájékoztatást adni, idén ez egy 

óriási beruházásunk volt, ott két csoportfejlesztéssel és az egész gazdasági épület 

újjáépítésével zajlott három hónap alatt. El tudom mondani, hogy vasárnapra kész az épület, 

ugyanakkor nem tudunk hétfő reggel az összes gyerekkel bemenni, mert a vizet múlt héten rá 

akartuk kötni a régi épületre, de úgy nem fog működni, ezért egy külső csatornarendszert 

kellett oda vinni, ami időbe telik. Vasárnapra kész van, de nincs jó víz, nincs az ÁNTSZ által 

jóváhagyott víz, és nincs megfelelő konyhatechnológia e miatt, ezért tegnap szülői 

értekezletet tartottunk és megbeszéltük a szülőkkel, hogy a nyári üzemmódot tovább tartjuk 

még két hétig. Valamennyi gyereket, aki igényli, a Dayka Gábor utcai óvodába, illetve ha 

szükséges, a Zólyomi úti óvodába el tudjuk helyezni. Nagyon kellemes volt a megbeszélés, 

sok szülő fölajánlotta, hogy a jövő héten segít berendezkedni, tehát nem volt feszültség, 

persze számítunk rá, hogy egy-két szülő majd kérdéseket fog föltenni, de ez a helyzet állt elő, 

és e miatt kellett ezt a hosszabbítást megtennünk. Tehát elindul az óvoda, megnyílik hétfőtől 

valamennyi kerületi óvoda, a munkát megfelelő körülmények között tudjuk elkezdeni, itt arra 

kértük a szülőket, hogy aki tudja, tartsa otthon a gyereket, de ha mindenki be akarja hozni a 

gyereket, akkor is a másik két óvodában az összes gyereket fogadni tudjuk.  

 

Jankó István: Köszönjük a tájékoztatást és az óvodavezetők részvételét az ülésen. 

 

 

……………………… 

 

 

3./ napirendi pont: Kosztolányi Dezső tér 7. - pályázat értékelése 

Előterjesztő: Büki László igazgató 

 

Jankó István: A Kosztolányi Dezső tér 7. szám alatti társasház 59. számú albetétében van 

egy 132 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség, amely már évek óta üresen áll és 

ezt most megpályáztatta az Önkormányzat és egy pályázó a Város és Folyó Egyesület 

pályázta meg kulturális célra.  

A kérdések körét megnyitom. 

 

Bába Szilvia: Egyetértek az előterjesztéssel, nekem csak az lenne a kérdésem, egyrészt ahogy 

olvastam ezt a pályázatot volt egy olyan érzésem, mintha ez „rá lett volna írva” a pályázóra, 

de mindegy, nem is ezzel kapcsolatos a kérdés. Hanem, ha ott áll évek óta üresen, akkor nem 

lehet úgy csinálni, az Önkormányzatnak nincs olyan lehetősége, hogy kitesz egy kiadó táblát? 

Mint ahogy egyébként az üres helyiségeket birtokló magánemberek, vagy cégek teszik? Ha 

ott jönnek-mennek az emberek, nap, mint nap látják, akkor hátha többen érdeklődnének és 

nem pedig ilyen pályázatokat figyelnének. Erre nincs lehetőség? 

 

Jankó István: Mivel az én körzetem a Kosztolányi tér, évek óta kínlódunk ezzel. 

Megmondom, hogy miért nem örülnék ennek a kiadó táblának, mert olyanok is talán bérbe 

vennék … ezt a házat idősek lakják. Érzékenyek minden zajra, minden füstre, minden nem 

tudom mire, azért áll üresen, mert eddig olyanok jelentkeztek, és azért van szétverve belül, 
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mert egyszer meggondolatlanul úgy adták bérbe egy foci egyesületnek. Fociztak, meg 

doboltak. Ez valami sport, na ettől „megőrült” ott mindenki. Egyébként lenne egy módosító 

javaslatom, de ezt majd a kérdések köre után meg fogom tenni. Megfelelő a válasz? 

 

Bába Szilvia: Igen, köszönöm szépen. Ezt inkább csak általánosságban kérdeztem, csak 

ennek kapcsán jutott eszembe, de amikor vannak kiadatlan üzlethelyiségek, vagy helyiségek. 

Hogy akkor nem lehetne? Most itt indokolt, hogy miért nem.  

 

Jankó István: Ezt majd megkérdezzük a helyiség-gazdálkodási vezetőtől, hogy gondoltak-e 

erre egyáltalán. A kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom. 

Amint a pályázatban látható, az előbb elmondtam, ehhez kapcsolódik, itt van egy vendéglátási 

lehetőség. Magyarul, ha kinyitják ott a teret, márpedig lehetőség van rá, akkor ott egy ilyen 

vendéglátóhelyet képzelnek el, amit én nem javaslok nekik, tehát szeretném a határozatba 

bevenni, hogy vendéglátást nem folytathat a pályázó. Ez a javaslatom. 

 

(Mikronon nélküli hozzászólás.)  

 

Jankó István: A pályázatban nem is volt erről szó. 

 

(Mikronon nélküli hozzászólás.)  

 

Jankó István: De akar, mert benne volt a pályázatban. 

 

(Mikronon nélküli hozzászólás.)  

 

Jankó István: Ezt azért nem tudom, mert az előzetes megbeszélésen szó sem volt erről, hogy 

ott vendéglátás is lesz. Meglepődve láttam én is a pályázatban. 

 

Csernus László: Annyit tudok erre mondani, hogy a pályázatban én is egy mondatot találtam 

erről, hogy vendéglátást is szeretnének ott csinálni, amit szerintem se szerencsés, hogy ott 

csináljanak. Igazán nem volt a pályázatok kapcsán egyetlen alkalommal sem merült föl olyan, 

hogy itt komoly vendéglátásról van szó, hanem miután közösségi térként üzemelnek, egy 

kávéautomata üzemeltetése nem vendéglátás, hanem az gyakorlatilag a helynek a 

működéséhez szükséges dolog. Azért azt javaslom, ahogy elnök úr is mondta, hogy azt 

viszont tegyük bele, hogy tiszta legyen a dolog, hogy vendéglátás szolgáltatásra itt nekik 

nincs módjuk és lehetőségük. Ez közösségi térként működik ott, és azt gondolom, hogy ez 

egy nagyon jó pályázat különben. Egy olyan csapat, aki úgy gondolom, hogy nagyon sok 

kulturális értéket tudott már letenni a főváros területén. Ezzel mindenképpen gyarapszik a 

kulturális fővárosunk része, a főutca része, de a kikötést én is támogatom, hogy ez ne 

társuljon vendéglátással, ez maradjon kulturális és közösségi tér. 

Görög András: Egyetértek vele én is, láttam több megvalósítását … a célkitűzés is jó, de 

akkor óvatosan fogalmazzunk, hogy nincs vendéglátás, valóban nem egy kávéházat, kocsmát 

akarunk ott üzemeltetni, de ahhoz nem tudom, hogy milyen engedély kell, ha valaki le akar 

rakni egy automatát, vesz három ropit és két szendvicset, azt viszont nehogy kizárjuk. Egy 

közösségi térben enni, inni csak szoktak az emberek, kávét tudnak ott főzni, tehát ezt a 

helyből ne zárjuk ki.  

 

Csernus László: Ha automata működik ott, az automata-szolgáltatásnak minősül, ha 

vendéglátás, mert melegkonyha, bármilyen hidegkonyha, akkor az vendéglátás szolgáltatás, 

de a tervekben sem szerepel ez. 
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Jankó István: A vitát lezárom. Azzal a kiegészítéssel, amit hozzátettem, azzal együtt 

szavazzunk: „A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK rendelet 67. § (3) bekezdésében foglalt 

átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy javasolja a Gazdasági Bizottság részére a Bp. 

XI. ker. Kosztolányi D. tér 7. szám alatti társasház 59. számú albetétében nyilvántartott 132 

m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadását a Város és Folyó Egyesület 

részére azzal, hogy vendéglátás szolgáltatást nem folytathat. Határidő: 2019. szeptember 30., 

felelős: Jankó István elnök.” 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

74/KKB/2019./VIII.27./ számú határozat 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK 

rendelet 67. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör 

alapján 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

úgy határozott, hogy javasolja a Gazdasági Bizottság részére a 

Bp. XI. ker. Kosztolányi D. tér 7. szám alatti társasház 59. 

számú albetétében nyilvántartott 132 m2 alapterületű nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadását a Város és Folyó 

Egyesület részére azzal, hogy vendéglátás szolgáltatást nem 

folytathat. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:   Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

4./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Dr. Téglási László: Szóbeli kiegészítést nem szeretnék tenni, gondok nem voltak. Kérem a 

Bizottságot, hogy fogadja el.  

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. 

 

Görög András: Általános kérdés, mert az előterjesztésben olvasom, a GDPR rendelet 

betartása érdekében az elszámolások a Programkoordinációs Csoportban eredetiben 

tekinthetők meg. De itt most van mellette beszámoló, szerintem a jövőben is ide kéne tenni. 

Az, hogy most ezért oda külön bemenjünk. A TTR rendszer az előterjesztő rendszer, vagy 

akkor térjünk vissza a papíros előterjesztéshez. De azt ne játsszuk, hogy úgy kelljen 

összevadászni egy bizottsági ülés előtt, főleg, ha rendkívüli ülésről van szó. Ez most ettől 

független, a későbbiekben. Ráadásul mellette ott vannak a beszámolók.  

 

Dr. Téglási László: Egyébként nem az önök munkáját akarjuk nehezíteni, csak tavaly lépett 

hatályba az adatvédelmi rendelet, folyamatosan jönnek a megkeresések, meg a jogi 

értelmezések. Ez lehet, hogy nehezíteni fogja a bizottságok munkáját, mert ezt a joganyagot a 

egy az egyben át kellett ültetnünk a nemzeti jogszabályba az EU-s rendeletet. Ez elég szigorú. 
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Semmilyen személyes adat. Azért próbáltuk felhívni a figyelmet, mert sajnos nagyon-nagyon 

szigorú ez a rendelet. Nem a bizottság munkáját akarjuk nehezíteni, valami megoldást 

szeretnénk találni. Egyelőre ezt találtuk. Tudniillik van egy GDPR felelősünk, több körben is 

beszéltünk már erről, és egyelőre ezt találtuk megfelelőnek. Azon dolgozunk, hogy ne 

nehezítsük a bizottságok, meg a testület munkáját.  

 

(Mikronon nélküli hozzászólás.)  

 

Csernus László: Jövőben ezt előre mutató dologként szeretném kérdezni, hogy van-e arra 

mód – lehet, hogy érdemes megvizsgálni ezt a lehetőséget –, hogy a pályázatba beírni, hogy 

aki a pályázaton elindul, hozzájárul ahhoz, hogy ezen adatok nyilvánosan szerepeljenek, 

onnantól kezdve, aki pályázik …  

 

(Mikronon nélküli hozzászólás.)  

 

Csernus László: …. én magam sem tudom egyértelműen a választ, hogy igen, mert ugye 

nem biztos, hogy kiköthető ez ebben a dologban, mert lehet, hogy diszkriminál ez a dolog, de, 

ha van erre mód és lehetőség, akkor esetleg vizsgáljuk meg.  

 

Sass Szilárd: Nekem meg az lenne a javaslatom, pont a bizottság munkájának megkönnyítése 

érdekében, hogy akkor gondolkodjunk el azon, hogy zárt ülésen tárgyaljuk ezeket.  

 

Jankó István: Ez a jövő feladata lesz, meg a következő testületé, meg bizottságé …  

 

Dr. Téglási László: Nagyon köszönöm a felvetéseket, megvizsgáljuk. Most nem tudom azt 

mondani, hogy ez így lesz, mert nem tudom, de foglalkozunk vele, a szeptemberi rendes 

testületi ülésre már hozunk javaslatokat, hogy hogyan tudnánk megoldani. Az a baj, hogy 

például az elszámolásokba belekeveredhetnek bankszámlaszámok és azt abszolút nem lehet.  

 

Jankó István: A vitát 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. 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

 

75/KKB/2019./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 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. augusztus 28. 

Felelős:   Jankó István elnök 
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75/KKB/2019./VIII.27./ számú határozat melléklete 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
Cseperedjünk 

Egészségesen 

Alapítvány 

Apák Napja rendezése a 

Cseperedő Óvodában 
2019. augusztus 30. 65 000 Ft 

2. 
Gyepűk Népe 

Alapítvány 

A XVIII. Virágok 

Vetélkedése 

Népdalénekes Találkozó 

rendezése 

2019. augusztus 30. 150 000 Ft 

3. 
Összefogás Újbudáért 

Egyesület 

Kulturális és családi 

programok szervezése 
2019. március 30. 400 000 Ft 

4. 
Szent II. János Pál 

Iskolaközpont 

Színházi előadás 

szervezése az óvodások 

számára 

2019. augusztus 30. 
100 000 Ft 

utófinanszírozás 

Civil támogatás 

5. 
Cseperedjünk 

Egészségesen 

Alapítvány 

Fejlesztési költség 2019. augusztus 30. 100 000 Ft 

6. 
Emberek az Állatokért 

Állatrendőrség 2013 

Alapítvány 

Közterületen élő 

macskák ivartalanítása 
2019. augusztus 30. 50 000 Ft 

7. Itt és Most Társulat Működési költség 2019. szeptember 30. 100 000 Ft 

8. 
Összefogás Újbudáért 

Egyesület 

Működési költség és 

fejlesztési költség 
2019. március 30. 450 000 Ft 

Tábori támogatás 

9. 
Carl Rogers Iskola 

Alapítvány 

Tanévzáró tematikus 

tábor  
2019. július 30. 200 000 Ft 

Egyéb támogatás 

10. 
Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi 

Egyetem 

A 2019. évi OTDK 

hallgatóinak jutalmazása 
2019. április 22. 1 000 000 Ft 

11. 
Fonó Budai Zeneház 

Nonprofit Kft. 

Budapest Folk Feszt 

2019 rendezése 
2019. július 30. 5 000 000 Ft 
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12. KözPont Kft. 

A Kodály Spicy Jazz 

fellépése az Albertfalvi 

Mustrán 

2019. július 30. 100 000 Ft 

13. 
Összefogás Újbudáért 

Egyesület 

2018-2019. évi működés 

és szakmai programok 

támogatása 

2019. március 30. 100 000 Ft 

14. 
Vidám Segítők 

Alapítvány 

Szórakoztató műsorok 

szervezése 

gyermekkórázakban és 

idősotthonokban 

2019. június 30. 200 000 Ft 

Újbuda Mecénás ösztöndíj 

15. Szirányi István alkotói  2019. június 30. bruttó 75.000 Ft/hó 

16. Gross András alkotói  2019. június 30. bruttó 75.000 Ft/hó 

17. Sztefanu Marina pályakezdő  2019. június 30. bruttó 60.000 Ft/hó 

     

 
Budapest, 2019. augusztus 23. 

  

   
Jankó István 

 

   
elnök 

 
Jankó István: Zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

Budapest, 2019. augusztus 27. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2019. szeptember 2. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2019. szeptember 4. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

Csernus László s.k. 

bizottsági tag 

Jankó István s.k. 

elnök 

 

 

 
 


