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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 4.                                 Ikt. sz.: I-358-2/2020. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2020. február 25-én 15.00 órától tartott 

nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) I. emelet 

114. sz. termében.  

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:    

Görög András         elnök 

Jankó István          alelnök 

Daám Alexandra   alelnök 

Dézsi Bettina 

Milák Hajnalka 

Nagyné Antal Anikó 

Rádi Károly 

Varga Mónika 

Tóth Attila 

 

Bizottság tagjai közüli távol van:   

− 

 

 

Kulturális Bizottság tagjai érkezett távozott 
vissza-

érkezett 
távozott aláírás 

  1.  Görög András elnök      

  2.  Daám Alexandra alelnök      

  3.  Jankó István alelnök      

  4.  Dézsi Bettina      

  5.  Milák Hajnalka      

  6.  Nagyné Antal Anikó      

  7.  Rádi Károly      

  8.  Tóth Attila      

  9.  Varga Mónika      

Tanácskozási joggal résztvevők  aláírás 

Polgármesteri vezetés: 

Dr. László Imre polgármester  

Bakai-Nagy Zita alpolgármester Bakai-Nagy Zita 

Barabás Richárd alpolgármester Barabás Richárd 

Orosz Anna alpolgármester Orosz Anna 

Hintsch György alpolgármester  
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Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző  

Képviselők: 

Bába Szilvia  

dr. Bács Márton  

Bedő Dávid  

Budai Miklós   

Csernus László   

Erhardt Attila  

Dr. Hoffmann Tamás   

Junghausz Rajmund   

Keller Zsolt  

Kreitler-Sas Máté   

Dr. Molnár László   

Németh Gyöngyvér Valéria  

Novák Előd  

Szabó László  

Tóth Márton  

Varga Gergő  

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei 

Vladimorova Milena, Bolgár ÖK   

Kárpáti István, Cigány ÖK   

Dr. Korani Lefki, Görög ÖK  

dr. Sokcsevits Dénes, Horvát ÖK   

Barsi Károly, Lengyel ÖK  

dr. Seifert Tibor, Német ÖK   

Marosváry István Imre, Örmény ÖK   

Hering Mária, Román ÖK   

Hladinec Péter, Ruszin ÖK   

Becseics Péter, Szerb ÖK   

Galda Levente, Szlovák ÖK   

Kondor Péter, Szlovén ÖK   

Szuperák Barbara, Ukrán ÖK   

Polgármesteri kabinet: 

Kozma Levente kabinetvezető  

Sinkovicz Judit kabinetvezető-helyettes  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója 

Győrffyné Molnár Ilona 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója Magyar Tamásné 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója 

Soltész Erika 

Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság 

igazgatója 
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dr. Téglási László, a Jegyző Igazgatóság igazgatója  

Nemessné dr. Bérczi Szilvia a Jegyző Igazgatóság 

igazgató-helyettese 

Nemessné dr. Bérczi Szilvia 

Hubicsák-Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. 

referense 

Hubicsák-Gódor Ildikó 

Fülöp Krisztina, a Programkoordinációs Csop. mts.   

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csop. mts.-a  

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:   

Hományi Tamás Márton, a Dél-Budai Tankerületi Kp. 

vezetője 

 

Laucsek István tankerületi szakmai vezető   

Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete  

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke, Észak-

Kelenföldi Óvoda vezetője  

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 

Lovász Anita, a Költségvetési Csoport referense Lovász Anita 

Antal Nikolett ügyvezető, KözPont Újbuda Kft. Antal Nikolett 

Már Csilla Beatrix, referens Már Csilla Beatrix 

Dezsőné Sramkó Ágnes a Hatósági Igazgatóság 

munkatársa 

Dezsőné Sramkó Ágnes 

 

Az ülést vezeti: Görög András elnök  

 

Görög András: Szeretettel köszöntök mindenkit a soron következő bizottsági ülésen, 

megállapítom, hogy a Bizottság kilenc fővel határozatképes. Megkérem Rádi Károlyt a 

mai ülésünk jegyzőkönyv-hitelesítőjének: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt és Rádi Károly bizottsági tagot 

választja meg. 

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

javaslatot. 
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11/KKB/2020./II.25./ 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 Görög András elnököt 

és Rádi Károly bizottsági tagot választja meg.  

 

Görög András: A kiküldött 16 napirendi pontunkból 13 nyilvános és 3 zárt ülésre 

teszek javaslatot, sürgősséggel most nem javaslok semmit fölvenni.  

A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e? 

 

Jankó István: Szeretnék javaslatot tenni, hogy a Bizottság ne tárgyalja a 2./ 

„Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására vonatkozóan” és 3./ 

„Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett” című napirendi 

pontokat, ugyanis véleményem szerint ez nem tartozik a Bizottság hatáskörébe, mind a 

kettő politikai indíttatású. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságba politikai indíttatású 

előterjesztést nem illik tárgyalni.  

 

Görög András: További hozzászólót nem látok, a napirend vitáját lezárom. 

Szavazásra teszem fel a módosító javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, elfogadja azt a 

módosító indítványt, hogy a „2./ Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására 

vonatkozóan” és „3./ Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett” című 

előterjesztéseket a mai ülésén ne tárgyalja. 

A Bizottság 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a 

javaslatot. 

 

 12/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül úgy határozott, nem fogadja el 

azt a módosító indítványt, hogy a „2./ Állásfoglalás 

a Nemzeti Alaptanterv módosítására vonatkozóan” 

és „3./ Állásfoglalás az óvodák önkormányzati 

fenntartása mellett” című előterjesztéseket a mai 

ülésén ne tárgyalja.  

 

Görög András: 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./ 

Nemzeti ovisport megvalósulása Újbudán, előterjesztő Bakai-Nagy Zita 

alpolgármester; 2./ Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására vonatkozóan, 
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előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester; 3./ Állásfoglalás az óvodák 

önkormányzati fenntartása mellett, előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester;  4./ 

Tájékoztatás az óvodák 2020/2021-es nevelési évre szóló beiskolázási tervének 

fenntartói ellenőrzéséről, előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester; 5./ 

Önkormányzati fenntartású óvodák öt éves továbbképzési programjának 

fenntartói elfogadása, előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester; 6./ Intézményvezetői 

pályázat kiírása, előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester; 7./ A KözPont Kft. 2019. 

évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadása, előterjesztő: Győrffyné 

Molnár Ilona és dr. Téglási László igazgatók; 8./ Az Újbudai Pedagógiai Iroda 2020. 

évi munkaterve, előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona igazgató; 9./ Újbuda 

Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete, előterjesztő: Dr. László Imre 

polgármester; 10./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosítása, előterjesztő: Dr. László Imre polgármester; 

11./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása – oktatás, előterjesztő: 

Győrffyné Molnár Ilona igazgató; 12./ Támogatások elszámolásainak szakmai 

igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László igazgató; 13./ Névtelen közterületetek 

elnevezése, meglévő közterület átnevezése, előterjesztő: dr. László Imre polgármester; 

Zárt ülés: 14./ Üzletek nyitvatartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési 

kérelmek, előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója; 15./ 

Javaslat „Pro Communitate Újbuda” kitüntetés adományozására, előterjesztő: Dr. 

László Imre polgármester; 16./ Javaslat „Pro Urbe Újbuda” kitüntetés 

adományozására, előterjesztő: Dr. László Imre polgármester.  

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

13/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:   
Nyilvános ülés:  

 

1./ Nemzeti ovisport megvalósulása Újbudán 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

2./ Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására vonatkozóan 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

3./ Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

4./ Tájékoztatás az óvodák 2020/2021-es nevelési évre szóló beiskolázási tervének 

fenntartói ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 
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5./ Önkormányzati fenntartású óvodák öt éves továbbképzési programjának 

fenntartói elfogadása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

6./ Intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

7./ A KözPont Kft. 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona és dr. Téglási László igazgatók 

 

8./ Az Újbudai Pedagógiai Iroda 2020. évi munkaterve 

Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona igazgató 

 

9./ Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete  

Előterjesztő: Dr. László Imre polgármester 

 

10./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. László Imre polgármester 

 

11./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása - oktatás 

Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona igazgató 

 

12./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása 

Előterjesztő: dr. Téglási László igazgató 

 

13./ 

 

Névtelen közterületetek elnevezése, meglévő közterület átnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Zárt ülés: 

14./ Üzletek nyitvatartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelmek 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója  

 

15./ Javaslat „Pro Communitate Újbuda” kitüntetés adományozására  

Előterjesztő: Dr. László Imre polgármester 

 

16./ Javaslat „Pro Urbe Újbuda” kitüntetés adományozására  

Előterjesztő: Dr. László Imre polgármester 

 

 

…………………… 

 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 
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1./ napirendi pont: Nemzeti ovisport megvalósulása Újbudán 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Újra lehetőség nyílik arra, hogy az Ovi Foci Programban 

részt vegyen Önkormányzatunk. Az elmúlt években már több helyre telepítettünk ovi 

foci pályákat. Az idei javaslatunk az a Lurkó Óvoda ovi foci pályájának megépítése és a 

pályázat beadása. Két ok miatt jelöljük meg ezt az óvodát, az egyik az, hogy az 

óvodaudvar felújításra szorul és ez az az óvoda, ami a mozgáscentrum szakmai 

központot üzemelteti, és nagyon jó lehetőség arra, hogy ezeken a pályákon a többi 

óvodapedagógus is a különböző mozgásformákat megtanulja.  

 

Görög András: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom, lezárom. 

A befűzött határozatról kérem, hogy szavazzunk: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Nemzeti ovisport 

megvalósulása Újbudán” című előterjesztést. 

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

javaslatot. 

 

14/KKB/2020./II.25./ 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 az „Nemzeti ovisport megvalósulása Újbudán” 

című előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

2./ napirendi pont: Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására 

vonatkozóan 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

Bakai-Nagy Zita: Az előterjesztésem azért született, mert nagyon sokan jelezték, az 

interneten is olvashatták és egyéb platformon is megjelent, hogy az új Nemzeti 

Alaptanterv tiltakozást váltott ki a pedagógusok részéről is. Maga a határozat arról szól, 

hogy szakmai egyeztetés és társadalmi egyeztetés és közmegegyezéssel alakuljon az új 
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Nemzeti Tanterv bevezetése, és hogy ezzel Újbuda Képviselő-testülete is értsen egyet. 

Szeretném kérni, hogy a Bizottság támogassa ezt az előterjesztést. Majd a képviselő-

testületi határozatot Kövér Lászlónak és dr. Kásler Miklósnak is juttassuk el, hogy mi 

ebben az ügyben e mellett állunk ki.  

 

Görög András: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. 

 

Jankó István: Mint ahogy már a napirendi vita előtt is jeleztem, kértem, hogy vegyük 

le mindkét napirendi pontot, ugyanis ebben semmilyen szakmai dolgot nem látok, ez 

szín tiszta politikai „játszma”, hogy így mondjam. Megnéztem, 3500 iskola van 

Magyarországon, ebből körülbelül 60 iskolában tiltakoztak ez ellen, a másik 3440-ben 

nem tiltakoztak. Tehát ez az arány úgy gondolom, elég meggyőző. Még egyszer 

mondom, ez egy politikai állásfoglalás, aminek szerintem helye nincs a Bizottságban, 

még azzal is vitatkozom, hogy a képviselő-testületi ülésen sincs, úgyhogy én még 

egyszer kérem, hogy vonják vissza ezt a határozati javaslatot. 

 

Görög András: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. 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 az „Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv 

módosítására vonatkozóan” című előterjesztést. 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

15/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az „Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv 

módosítására vonatkozóan” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

 

 

  
A napirend tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

3./ napirendi pont: Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett 
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Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Orosz Anna: Ezt az előterjesztést azért fogalmaztuk meg, mert felröppent az a hír 

sokadszorra már, hogy az iskolákat követően esetleg az óvodákat is központi, vagy 

állami fenntartásba szeretné vonni a Kormány. Ennek a cáfolata nem történt meg az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről, vagy a Kormány bármelyik képviselője 

részéről. Azt gondolom, hogy az újbudai szülők és gyerekek képviselőjeként igenis 

jogunk és kötelességünk megfogalmazni azt, hogy szakmailag mi azt tarjuk 

indokoltnak, hogyha az óvodák az önkormányzatok fenntartásában maradnak, úgy, 

ahogy ez eddig is volt. Ezért fogalmaztuk meg ezt az állásfoglalást. A határozat pedig 

arról szól, hogy ezt az állásfoglalást juttassuk el az EMMI-nek és arra kérjük Kásler 

miniszter urat, hogy cáfolja meg ezeket a felröppent híreket. Hogyha nincsen mögöttük 

semmi, akkor szerintem van elég sajtós munkatárs az EMMI-ben, hogy kiadjanak egy 

közleményt arról, hogy nem kell „pánikolni”, nincsen semmiféle átszervezés tervezés 

alatt. 

 

Görög András: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. 

 

Jankó István: Úgy gondolom, hogy e körül az előterjesztés körül még nagyobb „gáz” 

van. Ahogy az újságban is fogalmazott alpolgármester asszony, hogy meg nem erősített 

pletykák szerint, felröppent hírek szerint. Ez kicsit olyan, mint a Tanú című filmben, 

hogy beröppent a postaládámba az ítélet. Innentől kezdve azért elég veszélyes játék ez, 

mert innentől kezdve bárki azt mondja, hogy holnapután az önök által vezetett Újbuda, 

mondjuk az óvodákat alapítványi fenntartásba akarja adni. Mondjuk én meg ezt 

hallottam. És akkor cáfolják meg, hogy nem. Nem tudom, érti-e, hogy mit akarok ezzel 

mondani. Tehát hogyha ön elolvas egy előterjesztést a Kormánytól, hogy kétezer mit 

tudom én hányban állami fenntartásba vonják az óvodákat, akkor még azt sem mondom, 

hogy van helye, de akkor nagyobb létjogosultsága van, mint felröppent pletykákra ilyen 

előterjesztést beterjeszteni. Eddig nem volt pánik a szülők között, de véleményem 

szerint önöknek ez a célja, hogy most legyen. Nem tartom ezt jó iránynak.   

 

Orosz Anna: Nekünk az a célunk, hogy a helyi képviselet egyértelműen kifejezze az 

állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy egyébként szakmailag az az indokolt, hogy az 

önkormányzatok fenntartásában maradjanak az óvodák és szerintem ezzel nem pánikot 

keltünk, hanem tiszta vizet öntünk a pohárba, hogy az Önkormányzatnak mi az 

álláspontja. Azért a múltban volt arra példa, hogy pár hét leforgása alatt teljesen 

átalakítottak az oktatásban elég fontos intézményeket, nevezetesen az iskolák 

fenntartását, úgyhogy mi azt gondoltuk, hogy jobb, hogyha előzetesen kiállunk és 

elmondjuk ezzel kapcsolatban az állásfoglalásunkat. Hogyha valaki pánikot kelt, akkor 

az szerintem inkább a minisztérium, hogy nem mondja azt, hogy nincsen szó semmilyen 

átszervezésről. 

 

Görög András: További hozzászólót nem látok, szavazásra teszem fel a beterjesztett 

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

és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
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Képviselő-testületnek az „Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett” 

című előterjesztést. 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

16/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az „Állásfoglalás az óvodák önkormányzati 

fenntartása mellett” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

4./ napirendi pont: Tájékoztatás az óvodák 2020/2021-es nevelési évre szóló 

beiskolázási tervének fenntartói ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Orosz Anna: A 2020-2021-es nevelési évre szóló beiskolázási tervekről van szó, és 

annak a fenntartói ellenőrzéséről. Itt a Humánszolgálati Igazgatóság ellenőrizte az 

óvodák intézményvezetők által leadott terveit és azokat a törvényi előírásoknak és az 

érvényben lévő öt éves továbbképzési programban foglaltaknak megfelelőnek találták, 

úgyhogy kérem a támogatásukat. 

 

Görög András: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.  

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

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy az 

Albertfalvai Óvoda (1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.), a Dél-Kelenföldi Óvoda (1119 

Budapest, Lecke u. 15-19.), az Észak-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Tétényi út 46-

48.), a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u. 

11.), a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (1112 

Budapest, Neszmélyi u. 22-24.), a Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, Bogdánfy u. 

1/b), a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4/b) és a Szentimrevárosi Óvoda 

(1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.) 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-éig 

hatályos beiskolázási tervét az intézmények elfogadott 2016-2021. továbbképzési terve 

szerint ellenőrizte. A dokumentumok tartalma a továbbképzési tervektől nem tér el és a 

fenntartóra többletköltséget nem ró. A beiskolázási tervekben megjelenő környezeti 
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nevelés terepi körülmények közötti megvalósításához, valamint az Érzékenyítő program 

és Biztonságos közlekedési programhoz kötődő képzések díjához szükséges anyagi 

fedezetet a fenntartó az 52/2016.(III.31.) XI. ÖK határozatban foglaltak szerint az 

Önkormányzat mindenkori költségvetésének terhére biztosítja. 

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

javaslatot. 

 

17/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

Albertfalvai Óvoda (1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.), a Dél-

Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Lecke u. 15-19.), az 

Észak-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.), 

a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 

Budapest, Csíkihegyek u. 11.), a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 

Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (1112 Budapest, 

Neszmélyi u. 22-24.), a Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, 

Bogdánfy u. 1/b), a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka 

Gábor u. 4/b) és a Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, 

Badacsonyi u. 20-22.) 2020. szeptember 1-jétől 2021. 

augusztus 31-éig hatályos beiskolázási tervét az intézmények 

elfogadott 2016-2021. továbbképzési terve szerint ellenőrizte. 

A dokumentumok tartalma a továbbképzési tervektől nem tér 

el és a fenntartóra többletköltséget nem ró. A beiskolázási 

tervekben megjelenő környezeti nevelés terepi körülmények 

közötti megvalósításához, valamint az Érzékenyítő program és 

Biztonságos közlekedési programhoz kötődő képzések díjához 

szükséges anyagi fedezetet a fenntartó az 52/2016.(III.31.) XI. 

ÖK határozatban foglaltak szerint az Önkormányzat 

mindenkori költségvetésének terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős:   Dr. László Imre 

 

 

…………………… 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

5./ napirendi pont: Önkormányzati fenntartású óvodák öt éves továbbképzési 

programjának fenntartói elfogadása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 
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Orosz Anna: Az öt éves továbbképzési programról szól ez az előterjesztés, ami 2021-

2026-os periódusra vonatkozik. Ezt szintén átnézte a Humánszolgálati Igazgatóság és az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjához igazodik ez a program, illetve az intézményi 

pedagógiai programokkal is párhuzamban áll. Az Önkormányzat pedig támogatni 

szeretné ezeknek a továbbképzéseknek az anyagi oldalát, pályázati formában fogjuk 

támogatni a képzésben résztvevő pedagógusokat. 

 

Görög András: A kérdések körét megnyitom.  

 

Jankó István: Egyetértek egyébként a döntési javaslattal, főleg azért, mert számomra 

egy kedves témában, tehát az érzékenyítő és a közlekedésbiztonságot támogató 

továbbképzéseket támogatjuk. Tegnap a Pénzügyi Bizottságon kérdeztem, hogy 

körülbelül ez hány embert érint, illetve mennyi összegben tudnak pályázni? Lesz-e 

olyan, aki kimarad? 

 

Győrffyné Molnár Ilona: A tegnapi kérdés után készültünk a mai válasszal. A 

Kézenfogva Alapítvánnyal kötöttünk 2019-ben 2,3 M forintos szerződést, ezt a képzést 

akkor le is bonyolítottuk. Az ez évi összeget, a Testület ha jóváhagyja, akkor utána 

tudunk szerződést kötni. Ez általában 6-8 csoportnak az évi programját jelenti. Biztosan 

emlékszik képviselő úr, hogy a Montágh Imre Általános Iskola és a Kézenfogva 

Alapítvány közös programjáról van szó, amiben van egyhetes továbbképzés a 

pedagógusoknak, ez gyakorlatilag 10-15 pedagógust érint egy-egy periódusban, amikor 

ez a továbbképzés fut. A Közlekedéstudományi Intézettel kapcsolatos szerződés is 

folyamatban van, hiszen, ha a Testület jóváhagyja az 5 M forintot, akkor ennek 

keretében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően végezzük ott is a továbbképzést, 

ott valamennyi óvoda részt vesz ebben a programban. Az mindig az adott év feladata, 

hogy konkrétan hány pedagógus vesz részt, azt most nem tudom megmondani, de az 5 

M forinton bőven belül van.  

 

Görög András: További kérdezőt nem látok, a kérdések körét lezárom. A vitát 

megnyitom. Lezárom. 

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 az „Önkormányzati fenntartású óvodák 5 

éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása” című előterjesztést. 

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

javaslatot. 

 

18/KKB/2020./II.25./ 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 az „Önkormányzati fenntartású óvodák 5 éves 

továbbképzési programjának fenntartói elfogadása” című 
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előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 

 

6./ napirendi pont: Intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Orosz Anna: 2020. július 31-én jár le hat óvoda intézményvezetőjének a kinevezése, és 

ezért válik aktuálissá a pályázat kiírása a következő öt éves periódusra. Ehhez kérem a 

támogatásukat. 

 

Görög András: Kérdés van-e a napirendhez? Nincs. Hozzászólás?   

 

Jankó István: Elröppent ez a pár év, nagyon sokukkal évtizedek óta ismerjük egymást, 

és most újra pályázniuk kell. Nagyon bízom benne, hogy ugyanazok fognak pályázni és 

még egyszer elnyerik a vezetői tisztségüket. Szeretném megköszönni az idáig elvégzett 

munkát, különösen ezt az utolsó öt évet, mert ez nem volt könnyű, de kitartottak és 

mentek előre. Köszönöm ezeket az éveket. 

 

Orosz Anna: Köszönöm képviselő társam szavait, ezt nekem is el kellett volna 

mondanom, elnézést kérek. Én ugyan csak három hónapja dolgozom önökkel, de 

tényleg nagy öröm volt minden perc és nagyon remélem, hogy pályázni fognak és a 

továbbiakban is együtt fogunk dolgozni.  

 

Görög András: És nem csak az illem, de magam is úgy gondolom, illetve én nem 

szeretném megköszönni a munkát, már olyan értelemben, én azt szeretném, ha 

folytatnák a munkát és nem akarok senkitől elköszönni. Remélem ugyanúgy be kell 

majd menni dolgozni a  következő tanévtől is mindenkinek. 

Nincs több hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Intézményvezetői 

pályázat kiírása” című előterjesztést. 

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

javaslatot. 

 

19/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az „Intézményvezetői pályázat kiírása” című 

előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

7./ napirendi pont: A KözPont Kft. 2019. évi beszámolójának és 2020. évi 

munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona és dr. Téglási László 

igazgatók 

 

Antal Nikolett: Beszámolót és munkatervet is le kellett adnunk, illetve készítenünk 

kellett. Először kicsit a múltról és inkább csak azokról az elemekről röviden, amik 

újdonságok voltak a mindennapi működéshez és működtetéshez képest egy előrelépést 

jelentettek. A közösségi házakkal kapcsolatosan az egyik legfontosabb fejlesztés az az, 

hogy minden egyes közösségi háznak elkészítettünk egy-egy önálló honlapot. Ezek a 

próba üzemmód utolsó simításai alatt vannak, most már tartalmakat és archív 

tartalmakat töltünk fel és tulajdonképpen bármelyik pillanatban a következő hetekben el 

tudjuk ezeket indítani. Korábban nem volt a közösségi házaknak önálló web oldala, a 

pntmagazin.hu alá volt mindenféle közművelődési és kulturális tartalom integrálva. 

Ezen szerettünk volna változtatni és ugyan ez igaz a B32, illetve a Karinthy Szalonra is, 

aminek már az online tervezése folyamatban van. Két kolléga segíti mostantól a 

kulturális kommunikációt a KözPont Kft-ben, ők eddig is a stáb tagjai voltak. 

Kifejezetten szeretnénk, hogyha a közművelődési és a kulturális tartalmak még 

erősebbek volnának a social mediában. A 2020-as terveink, Albertfalvával vannak 

kifejezetten komoly terveink, azt mindannyian tudjuk, hogy Beleznay Bandi bácsi itt 

hagyott minket, ő volt az, aki a hely-, és iskolatörténeti gyűjteményt kitalálta, létrehozta, 

gondozta egészen haláláig. Az ő örökségét mindenképpen fönt szeretnénk tartani, de 

egy igencsak 21. századi módon, Ehhez azt gondoljuk, hogy meg is találtuk a megfelelő 

kollégát, kollégákat. A helytörténetre nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, ez a 

következő évek egyik prioritása lesz abban az értelemben, hogy helytörténeti sétákat, 

virtuális sétákat és applikáció tervezést szeretnénk elindítani. Ez részben albertfalvi, 

részben egész kerületi történet, például a Pont Magazin áprilisi lapszámában már egy 

Újbuda szubjektív sorozatot is elindítunk, ahol személyes történeteket kérünk majd az 

itt élőktől. Ami egy komoly fejlesztés a kulturális, közművelődési területen és 2020 

áprilisától tervezzük bízva abban, hogy elfogadják a költségvetést, közművelődési 

területen 13 %-os, kulturális területen pedig egy 8 %-os bérfejlesztést tudunk 

végrehajtani. Kulturális és közművelődési területen minden kollégát beleértve, nem 

csak a kulturális szervezőket, hanem a gondnokokat, takarítókat is érinti, ami nagyban 

segíti főleg ezen a két területen, hogy a fluktuáció kicsit megálljon. Céges szinten kapott 
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új feladatot a cég, amit már be is építettünk a költségvetésünkbe, ez az Újbudai 

Könyvünnepnek a megszervezése, megvan a dátuma, május 22-24., Újbudai Könyv és 

Gyerekkönyv ünnepet tervezünk, szervezünk kulturális területen dolgozó kollégákkal az 

Allee mellett a Kőrösy sétányon, úgyhogy remélem, ezt a dátumot már most érdemes 

mindenkinek bevésnie. Aktívan fogjuk kommunikálni az intézmények, óvodák, iskolák 

felé is természetesen. A B32-vel kapcsolatosan fontos elmondani, hogy több új 

programsorozatot indítottunk, ezek közül az egyik legsikeresebb volt a Lemezjátszó 

Classic, ahol nagy albumok és nagy zenészek találkoztak egymással és ennek farvizén 

új programokat indítunk, az egyik legizgalmasabb lesz talán a Kis Párizs Budán, ahol 

mindenféle francia tematikával Chaneltől az Orient expresszig kulturális köntösben 

találkozhatnak majd az érdeklődők. Az látszik az anyagokban, hogy hány előadásunk, 

hány koncertünk, hány kiállításunk volt. A tavalyi év legnagyobb sikere az el 

kazovszkij kiállítás volt, ami még áthúzódott januárra. Folytatjuk a gyűjtői kiállításokat, 

tavaly egy francia gyűjtemény jelent meg nálunk, ahol például Hantai festmények 

voltak láthatók a B32-ben, azt hiszem, ez eléggé különleges, ezt fönntartjuk, megtartjuk, 

ahogyan az együttműködéseket is a Műegyetemmel, illetve a térrész és a városrész 

különlegesebb szereplőivel, a 2020-as tervben készült, az pedig az, hogy a terület összes 

építészirodáját összefogtuk és egy elég grandiózus kiállítást csináltunk közösen, amit 

egyébként a főváros főépítésze nyitott meg. Szóval ez történik, és ilyen terveink vannak. 

 

Görög András: Mi lett volna, ha nem azt mondjuk, hogy rövid összefoglaló, köszönjük 

szépen. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Igazgató asszony elmondta a kultúrával összes kapcsolatos 

dolgot, az összeset nem, csak egy részét, egy tizedét annak. Volt még egy terület, ami 

december 31-ighozzátartozott, az az Újbudai Pedagógiai Iroda, s aki a beszámolót látta, 

az láthatta, hogy ennek az irodának milyen komoly működése volt a 2019. évben. Több 

ezer gyerek és több ezer felnőtt vett részt ezeken a programokon, és egy olyan 

tehetségfejlesztő hiánypótló tevékenységet folytat, amire mind az óvodáknak, mind az 

iskoláknak nagy szüksége van, úgyhogy itt szeretném megköszönni az ÚPI maroknyi 

csapatának, akik az elmúlt évben ebben tevékenykedtek, illetve azoknak, akik ebben 

segítettek, hogy ilyen nagyrétű munkát végeztek.  

 

Görög András: Kérdés van-e?  

 

Jankó István: Ahogy most nézem az előterjesztést, a beszámolót, Barabás Richárd 

alpolgármesterhez lenne kérdésem, tervezik-e, hogy esetleg szétválasztják ismét a 

művelődési …  

 

Barabás Richárd: Nagyon fontos kérdés, szakmailag azt tartanánk helyesnek, ha ezek 

külön cégben működnének, mert megkönnyítenék a működést, és a KözPont Kft.-t 

kifejezetten csak a kultúra, közművelődésre tudnánk ráállítani, ugyanakkor az előzetes 

becslések alapján ennek egy megnövekedett központi adminisztrációs költsége lenne. 

Lehet, hogy most pontatlan vagyok, de 60-80 M forintos nagyságrendet vinne el, tehát a 

hatékonyság és a pénzügyi optimalizáció verseng, ahogy önök is látják egyelőre a 

mostani testületi ülésre nem került be a cég szétválasztásnak a kérdése, ezen 
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folyamatosan gondolkozunk, ha megtaláljuk az optimális megoldást, akkor elindulunk 

abba az irányba. Gondolkozás alatt van a dolog, mert szakmai és pénzügyi dolgok 

állnak itt egymással szemben. 

 

Görög András: További kérdezőt, nem látok, a vitát megnyitom.  

 

Nagyné Antal Anikó: Szeretnék csatlakozni Győrffyné Molnár Ilonához, mert tényleg 

fantasztikus, látszik az adatokból is, hogy mit végezek az ÚPI munkatársai és Gyurcsó 

Zsuzsa, hogy Budapesti szinten is milyen jó eredményeket érnek el az iskolásaink, és 

ebből látszik, hogy az oktatási rendszeren kívül nem csak ez számít, hanem az, hogy 

tényleg milyen a gyermekekkel foglalkozóknak a hozzáállása. Mekkora különbség van 

egy-egy kerületnek a teljesítménye között, és a KözPont Kft.-nek is szeretnék gratulálni, 

mert igazán méltó ehhez a nagy kerülethez, az a tevékenység, amit a művészet terén 

rendeznek, vagy létrehoznak. 

 

Görög András: Van-e még hozzászóló? Nincs, a vitát lezárom. Szavazásra teszem fel a 

befűzött határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a KözPont Újbudai 

Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. kulturális/közművelődési és pedagógiai területre 

vonatkozó 2019. évi szakmai beszámolóját elfogadja és jóváhagyja a 

kulturális/közművelődési intézményrendszer 2020. évi munkatervét (mely munkaterv a 

szolgáltatási terveket is tartalmazza) a határozat melléklete szerint.  

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

javaslatot. 

 

20/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 

kulturális/közművelődési és pedagógiai területre vonatkozó 

2019. évi szakmai beszámolóját elfogadja és jóváhagyja a 

kulturális/közművelődési intézményrendszer 2020. évi 

munkatervét (mely munkaterv a szolgáltatási terveket is 

tartalmazza) a határozat melléklete szerint.  

 

Határidő: 2020. február 26. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

 

8./ napirendi pont: Az Újbudai Pedagógiai Iroda 2020. évi munkaterve 
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Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona igazgató 

 

Győrffyné Molnár Ilona: 2020. január 1-től a GAMESZ keretén belül 

tagintézményként folytatja a tevékenységét az Újbudai Pedagógiai Iroda, a 

feladatrendszerén nem módosítottunk, hiszen a beszámolóból is látszik, hogy amit 

végeznek milyen hatékony, és amit képviselő asszony is mondott, amiről én nem 

beszéltem, de az előterjesztés tartalmazza, hogy a tehetséggondozásban milyen sokat 

segítenek a különböző versenyeknek kerületi szintű indukálása és megszervezése, 

valamint a továbbképzés. Ezt szeretnénk 2020-ban is tovább vinni, ugyan olyan 

lendülettel, ehhez a segítséget köszönjük szépen, megkaptuk a Testülettől arra, hogy 

duplájára emelkedett meg ez a maroknyi csapat, két főről négy főre, hogy ezt a 

tevékenységet el tudja látni, és így garancia van arra, hogy a munkatervben szereplő 

valamennyi feladatot meg tudja valósítani. Természetesen akkor, ha csütörtökön a 

Képviselő-testület jóváhagyja a 2020. évi költségvetését. 

 

Görög András: Kérdés van-e? Hozzászólás? Nincs, akkor szavazásra teszem fel a 

határozati javaslatot: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy jóváhagyja az Újbudai Pedagógiai Iroda 

2020. évi munkatervét a határozat melléklete szerint.  

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

javaslatot. 

 

21/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

jóváhagyja az Újbudai Pedagógiai Iroda 2020. évi 

munkatervét a határozat melléklete szerint.  

 

Határidő: 2020. február 26. 

Felelős:  Görög András elnök  

 

 

…………………… 

 

 

9./ napirendi pont: Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete  

Előterjesztő: Dr. László Imre polgármester 

 

Soltész Erika: Megpróbálok rövid lenni az összefoglalóval. Nehéz röviden beszélni, de 

össze lehet természetesen foglalni, hiszen rengeteg számadat van egy ilyen 

költségvetésben, most is, mint mindig. Egy részük természetesen kötelező jelleggel 

kerül bele, hiszen a jogszabály előírja, ilyen például az előterjesztés mellékletei, 

amelyeket tájékoztató jelleggel kell a Képviselő-testületnek bemutatni, de a rendelet 

mellékleteiben pedig már azok a tartalmi összegek és előirányzatok vannak, amit a 
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Képviselő-testületnek kell jóváhagyni, ezután indulhat az év, indulhat a munka. 

Működési hiányt most sem terveztünk, egyébként nem is lehet tervezni a 

költségvetésben és ebben az évben sem terveztünk. A főösszegről elmondanám, hogy 

29,6 Mrd forint főösszeggel számoltunk mi. Ebben a főösszegben nincsen most olyan 

technikai jellegű előirányzat, mint ami a korábbi években megjelent kötvény, illetve 

államilag garantált állampapír vásárlása okán, ezt ugyanis előirányzatosítani kellett, 

most ilyet nem tervezünk. Gyakorlatilag tisztán mondható, hogy nem technikai jellegű, 

hanem tartalmi jellegű a 29,6 Mrd forintos főösszeg, mind bevételi, mind kiadási 

oldalon. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az előterjesztő egy módosító indítványt 

nyújtott be, fölkerült az is a TTR-be és a javaslatot majd ennek figyelembe vételével 

kérjük meghozni. A költségvetésnek az idei évi költségvetési bevétele 25,6 Mrd forint, 

elmondom itt is, mert sok új ember van és ez meglehetősen szakmai rész, nem úgy 

születik az ember, hogy tudja. A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások 

azok mindig a tárgyévben keletkező bevételek és kiadások, a többi finanszírozási 

bevétel és finanszírozási kiadás. Ilyen finanszírozási bevétel lehet és lesz is a 

költségvetésben 3,5 Mrd forint értékben pillanatnyilag az előző évek költségvetési 

maradvány, ezt régen pénzmaradványnak hívtuk, most költségvetési maradványnak 

mondja a jogszabály, 3,5 Mrd forintot terveztünk be, ebből 2,5 Mrd forint kötött jellegű, 

tehát már megvan a kötelezettségvállalása, vagy a képviselő-testületi határozata, hogy 

mire szánja, vagy szánta a Képviselő-testület. 1 Mrd forint összegben pedig szabad 

maradványt terveztünk, ez egy becsült összeg, ami természetesen változhat, általában 

változni is szokott a zárszámadás során. Beruházásokat, felújításokat a 3. 4. számú 

melléklet tartalmazza tételesen, tehát mindenki számára követhető módon. A 

forrásmegosztásról szeretnék még beszélni, mert januárban a Képviselő-testület 

elfogadta a forrásmegosztás összegét, ami minket megillethet 2020-ban. Ez azonban az 

elmúlt időszakban a tervezés szakában változott, és feldolgozta a Főváros az adóelőleg 

kiegészítési bevallásokat, ennek eredményeképpen 234 M forinttal többet tudtunk 

tervezni, mint amit elfogadott januárban a Képviselő-testület. Így tehát 10,8 Mrd 

forintos bevételre számolunk ezen a jogcímen. Céltartalékokat terveztünk, ezeknek nagy 

része a biztonságot szolgálja, másrészt pedig a megkezdett feladatok végrehajtásának 

fedezetéül szolgálhatnak. Ilyen például a Gyermek Egészségügyi Központ, amire 

eredetileg a Képviselő-testület 475 M forintos önerőt biztosított, ennek a maradványát 

terveztük például céltartalékra 323 M forintban, amit majd akkor kell hozzátennünk, ha 

az Állam tovább biztosítja nekünk azt a forrást, amit egyébként kormányhatározatba 

foglalt, 1 Mrd 895 M forintot, amiből már itt van nálunk – nem adtam össze, hogy 

mennyi, 563 meg 111 – ennyi van nálunk eddig. Még azt mondanám el, hogy az 

oktatási intézményekkel és a szociális intézményekkel is a költségvetés egyeztetése 

megtörtént, ennek a jegyzőkönyve is felkerült a mai napon a TTR-be, olvasható. Azt 

szeretném még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy amit az intézményvezetők 

beterveztek, az gyakorlatilag száz százalékig bekerült ebbe a költségvetési tervezetbe. 

Egy határozati javaslat is kapcsolódik az anyaghoz, amit adósságot keletkeztető ügylet 

esetén kell meghoznia Képviselő-testületnek, ezt is kérem, hogy elfogadásra javasolja a 

Bizottság.  

 

Görög András: Kérdés van-e? Gyűjtsük össze a kérdéseket, hogyha van.  
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Nagyné Antal Anikó: A Ménesi úti mini bölcsőde mit takar? Hány férőhelyet? Az 

előző évhez képest a köztereken lévő emléktáblákra és szobrokra 25 M volt, most 5 M 

van. Ez miért lett lecsökkentve? 100 M van az iskoláknak fejlesztésére elkülönítve, az 

mit takar?  

 

Jankó István: A költségvetésből nem derül ki, de gondolom igazgató asszony meg 

tudja válaszolni, hogy folytatódnak-e az okos tanterem programok? Be lett-e tervezve 

valahol, valamelyik iskolába egy két okos tanterem? Alpolgármester úrtól kérdezem, 

hogy mivel az ÚPI kijött a Média Kft.-ből, viszont a támogatási összege 

megemelkedett. Esetleg már ebben van az a pénz, amit az előbb említett, vagy ez egy 

egészen más dolog? Nem látom benne a közszolgáltatási szerződéseket, amik eddig 

benne voltak a különböző alapítványok, illetve akiknek ezek a szerződések még mindig 

él, de nem látok benne külön sort. Ennek mi az oka? Ez a pénz meg van-e? Nekik ugye 

kötelezettségük van, nekünk támogatni kell őket, a szerződésben vállaltuk. Mi az oka 

annak, hogy az emléktábla sor ilyen radikálisan lecsökkent? Tavaly volt egy olyan 

kezdeményezés, hogy lehetőség volt továbbképzésre jelentkezni olyanoknak is, akik 

nem a mi közalkalmazottaink, lehetett pályázni iskolákból közoktatás vezető képzőre, 

de akár a mi intézményünkből is, hogy ez be van-e építve, valahol megjelenik-e, vagy 

ez teljesen elhalt? 

 

Görög András: Több kérdés nincs, a kérdéskört lezárom. 

 

Barabás Richárd: Az emléktáblára azért csökkentettük le, mert azt a tájékoztatást 

kaptam, hogy a valós igények sosem fedték azt a keretet, mint ami valójában erre ki volt 

adva, és azt láttuk, hogy most ennek máshol nagyobb haszna lenne. Legalábbis a 

költségvetés első verziójában, nyilván a zárszámadásnál lehet még módosítani, ha 

jelentős bevételek érkeznek. 

A másik kérdés a közszolgáltatási szerződésekkel volt kapcsolatos, továbbra is az a terv, 

hogy ezeket a szervezeteket támogassuk, már majdnem mindenkivel tudtam is beszélni. 

Itt az volt a kérés – ugye hat párti koalíció vezeti most a várost –, hogy szeretnének egy 

áttekintő munkát végezni a többiek, és az volt a kérés, hogy ezt itt egy soron 

szerepeltessük. Ennek semmifajta hátsó szándék, vagy rosszindulat nincs mögötte, ez 

volt a kérés, hogy amíg van egy ilyen áttekintés, legyen így. Továbbra is támogatni 

kívánjuk ezeket a szervezeteket, sőt, van olyan, akivel aktívabb együttműködést is 

tervezünk a továbbiakban.  

A KözPont Kft. költségvetésének jelenlegi formáját a szétválasztásra terveztük be, 

közben volt egy ilyen kérés, hogy tervezzünk ezzel. Egyelőre nincs szétválasztva a cég, 

ahogy előbb mondtam, ezen továbbra is gondolkozunk, amennyiben esetleg az lesz a 

végső döntése a koalíciónak, hogy nem kerül szétválasztásra a cég, akkor finanszírozási 

szempontból érdemes azokon elgondolkodni, hogy például − most csak felvetem ezt ne 

vegye végleges tervnek, csak egy ötletnek −, hogy eddig is voltak olyanok, amelyek 

évközi támogatási szerződéssel került megvalósításra, például a Pont Magazin, 

elképzelhető az, hogy mondjuk erre nem volna szükség. Több útról beszélünk, most itt 

tart a gondolkodás, de ez indokolja ezt az összeget. Meg egyébként az, hogy rengeteg 

fantasztikus ötletünk van kulturális rendezvényekre és programokra. De nyilván nem 

lehet minden pénzt kultúrára költeni. 
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Orosz Anna: Egyrészt az okos tantermeket szeretnénk folytatni, ott most a szoftvernek 

a liszensze lejárt, ami elég hirtelen érte az új vezetést, úgyhogy gőzerővel azon 

dolgozunk, hogy ez meg legyen újítva, de ez egy elég nagy összeg, nem két pillanat ezt 

megújítani, de egyébként a Smart 11 költségvetésében láthatóak ezek a sorok.  

Az iskola felújítással kapcsolatban pedig elég nagy probléma van, Gazdagréten meg 

több iskolában, ami halaszthatatlan helyreállítást igényel, nyilván itt a Tankerülettel 

egyeztetünk arról, hogy milyen arányban és hogyan álljuk a költségeket.  

 

Győrffyné Molnár Ilona: A továbbképzést azt tervezzük, miután nem egy olyan nagy 

nagyságrendű, nem külön soron jelenik meg, de meg fogjuk valószínű hirdetni a 

következő hónapokban, esetleg bővítjük, illetve megnézzük, hogy mik férnek bele 

azokba az átképzési programokba, amelyek eleve benne vannak az intézmények 

költségvetésében.  

A Ménesi úton nyolc férőhelyes mini bölcsőde építéséről tavaly döntött a Képviselő-

testület, biztosította rá a pénz egy részét, de a közbeszerzés miatt átcsúszott erre az évre 

a költségvetésbe, mert nem elég az a pénz, amit tavaly biztosított rá, ki kellett 

egészítenünk, de tavasszal ez meg fog épülni, és akkor a Pöttöm Bölcsőde nyolc 

férőhellyel tud bővülni.  

 

Görög András: Mint informatikai tanácsnok, Jankó István képviselőnek válaszolva, az 

okos tantermekről, igen, folytatni szeretnénk, az elmúlt hetekben egyébként volt egy 

gyors felmérés az iskolákban, megnéztük, hogy milyen igények merülnek föl, mint okos 

tanterem, mint hagyományos informatikai tanteremről, ennek függvényében ez 

folytatódni fog, és ahogy Orosz Anna alpolgármester asszony is mondta, 50 milliós 

igény merült föl az okos tantermekkel kapcsolatban, liszenszelés formájában, ami eddig 

egy közbeszerzés kikerülésével történt. Ezt így nem lehet, más kerületekben ezt 

ingyenes programokkal oldják meg. Mi erre próbálunk most átállni. Ez nem volt sehol 

tervezve, de okos tantermeket mindenképpen szeretnénk tovább működtetni. 

A kérdések körét lezártuk, a napirend vitája következik. 

 

Jankó István: Ez csak egy fél mondat Alpolgármester úrnak, az előbb mondta, hogy 

nem volt kihasználva ez a sor, biztos így van. De most felhívnám a figyelmét egy 

későbbi napirendi pontra, amikor névtelen közterületeket nevezünk el, úgy látom, hogy 

az egyik névtelen közterület a Papp László nevét fogja felvenni, úgy tudom, hogy a 

Polgármester úr is támogatja, hogy esetleg oda, ha már úgy nevezzük el, akkor 

valamilyen emléktáblától nagyobb, valamilyen köztéri alkotást érdemes lenne végig 

gondolni. Csak egy ilyen ötlet szinten. A másik dolog, hogy bevezettük az Újbuda 

pótlékot, ami beépítésre került most az intézmények költségvetésébe. Úgy gondolom, 

hogy ezt a lépést eggyel nagyobbra kellene tenni. Úgy tudom, hogy 30 E forint van 

jogosultanként betervezve, úgy gondolom, hogy ettől egy picit feljebb kellene lépni, és 

én egy módosító javaslatot teszek, amit írásban be fogok nyújtani, hogy ez az összeg 40 

E forintra emelkedjen jogosultanként. Illetve a másik módosító javaslatom, hogy tavaly 

év végén pedagógus napra nem csak a saját intézményeink pedagógusainak adtunk 

jutalmat, hanem azoknak a pedagógusoknak is – és ez külön soron volt tervezve – akik 

Újbudán dolgoznak újbudai iskolákban, s azon pedagógusoknak biztosítottunk egy 

összeget, ez körülbelül 60 M forint lenne. Egy új sort tennék be a 7. számú melléklet 
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8.1. Céltartalék kiadási előirányzataihoz, egy 13. sort, 60 M forinttal. Ezen pedagógusok 

részére egyszeri jutalmazásra. Ez lenne a módosítóm. Ennek fedezetét az 5. számú 

melléklet 8.1. céltartalékról finanszíroznánk.  

 

Barabás Richárd: Közben itt kaptam egy gyors tájékoztatást, hogy Papp László 

emléktáblánk már létezik, de egyébként nyitott vagyok bármilyen gondolkozásra, tehát, 

ha van kedve és ideje, akkor várom sok szeretettel, és beszéljünk arról, hogy milyen 

lehetőségek vannak még. 

 

Görög András: A napirendi pont vitáját lezárom. Két módosító javaslat érkezett, ezt 

csomagban fogom föltenni. Egyébként én is azt mondanám, hogy a közalkalmazotti 

béreket másfélszeresére föl kellene emelni, de sajnos nem az Önkormányzat hatásköre, 

tegyétek meg ti is a megfelelő lépéseket.  

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Görög András: Szavazhatunk csomagban a javaslatról? Igen. Szavazásra teszem fel 

Jankó István képviselő javaslatát: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a) a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletben az 

óvodákban adható Újbudai pótlékot jogosultanként emelje 40 000 forintra; b) a 2020. 

évi költségvetésről szóló rendelet 7. sz melléklet 8.1 Céltartalékok kiadási 

előirányzatának részletezésébe 13. sorba kerüljön be 60 millió forint az Újbudán 

működő, a Dél-Budai tankerület fenntartásában lévő oktatási intézményekben a 

pedagógus munkakörben dolgozók egyszeri jutalmazására. Az emelt pótlékhoz és az 

egyszeri jutalmazáshoz szükséges plusz forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 

rendelet 5. sz. melléklete 8.1 céltartalékok sorról finanszírozza. 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta el a 

javaslatot. 

 

22/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 2 tartózkodással úgy határozott, nem 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

 

a) a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletben az 

óvodákban adható Újbudai pótlékot jogosultanként 

emelje 40 000 forintra;  

 

b) a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet 7. sz melléklet 

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzatának részletezésébe 

13. sorba kerüljön be 60 millió forint az Újbudán 

működő, a Dél-Budai tankerület fenntartásában lévő 

oktatási intézményekben a pedagógus munkakörben 
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dolgozók egyszeri jutalmazására.  

 

Az emelt pótlékhoz és az egyszeri jutalmazáshoz szükséges 

plusz forrást a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet 5. sz. 

melléklete 8.1 céltartalékok sorról finanszírozza. 

 

Görög András: 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 az „Újbuda 

Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete” című előterjesztést. 

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

javaslatot. 

 

23/KKB/2020./II.25./ 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 az „Újbuda Önkormányzata 2020. évi 

költségvetési rendelete” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

10./ napirendi pont: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. László Imre polgármester 

 

Már Csilla Beatrix: Röviden szeretnék csak szólni az SZMSZ módosításáról, hiszen az 

előterjesztésben és az indoklásban minden okot, indokot, módosítási javaslatot 

megtalálnak. Talán az egyik legfontosabb módosítási rész a szervezeti módosítás, amit 

az indokol, hogy az építéshatósági feladatok nagyrészt elkerülnek a Polgármesteri 

Hivatalból a Kormányhivatalhoz, és e miatt szükségesek a módosítások, illetve ehhez 

kapcsolódóan még további néhány szervezeti módosítás is történik. A másik módosítási 

csomag, és nyilván ez érinti a bizottságot leginkább, az az, hogy a Bizottsághoz 

feladatok, illetve hatáskörök kerülnek. Nyilván ez érdekelheti leginkább önöket. Néhány 

olyan módosítás van még az SZMSZ tervezetében, ami pedig a Testületnek a működése 

során merültek föl, javítások, pontosítások, egyszerűsítések, vagy ésszerűsítések. Ezek 

indokolják ezeket a módosításokat. Ennek a szervezeti módosításnak kapcsán módosul 

az SZMSZ 8. melléklete, a szervezeti ábrája a Hivatalnak és a csoportokat is tartalmazó 

szervezeti lista, ami szintén módosítás tárgyát képezi.  
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Görög András: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy módosítót szeretnénk az 

SZMSZ-be betenni. A”g” pont kiegészül, ott a pályázatok kiírásáról van szó, ami a 

Bizottságot érinti a kulturális célú, valamint civil szervezetek működését segítő 

pályázatainak kiírására és itt jön be egy szó „támogatásaira” a költségvetésben 

biztosított keretek között. Ezzel egészülne ki. Gyakorlatilag ez eddig is így történt a 

Bizottságban, de most le is van írva az SZMSZ-ben. Tehát evvel egészülne ki az eredeti 

rendeletmódosítás.  

Kérdés van-e az előterjesztőhöz? Hozzászólás? Nincs, akkor kérem, hogy evvel a 

módosítóval együtt szavazzunk: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, 

hogy javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra „A Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítása” című 

napirendi pontot az alábbi módosítással:  

Az SZMSZ 5. melléklet II. A bizottságok feladatkörei – Kulturális és Köznevelési 

Bizottság rész 1. pont g) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés legyen:  

„….g) a Polgármester felé az Önkormányzat kulturális célú, valamint civil szervezetek 

működését segítő pályázatainak kiírására és támogatásaira a költségvetésben 

biztosított keretek között és…”. Határidő: 2020. február 27., felelős: Görög András 

elnök.” 

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

javaslatot. 

 

24/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra „A Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

(továbbiakban: SZMSZ) módosítása” című napirendi pontot 

az alábbi módosítással:  

Az SZMSZ 5. melléklet II. A bizottságok feladatkörei – 

Kulturális és Köznevelési Bizottság rész 1. pont g) bekezdése 

helyébe az alábbi szövegezés legyen:  

„….g) a Polgármester felé az Önkormányzat kulturális célú, 

valamint civil szervezetek működését segítő pályázatainak 

kiírására és támogatásaira a költségvetésben biztosított 

keretek között és…”.  

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 
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11./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása - oktatás 

Előterjesztő: Győrffyné Molnár Ilona igazgató 

 

Görög András: Kérdés van-e az előterjesztéshez? Hozzászólás? Nincs, akkor 

szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelés Bizottsága úgy határozott, hogy szakmailag 

igazolja az előterjesztés mellékletében foglalt támogatottak elszámolását, hogy a 

határozat mellékletei szerint a támogatási célnak megfelelően használták fel a 

támogatási összegeket. Határidő: 2020. február 26., felelős: Görög András elnök.” 

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

javaslatot. 

 

25/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelés Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

szakmailag igazolja az előterjesztés mellékletében foglalt 

támogatottak elszámolását, hogy a határozat mellékletei 

szerint a támogatási célnak megfelelően használták fel a 

támogatási összegeket.  

 

Határidő: 2020. február 26. 

Felelős:   Görög András elnök  
25/KKB/2020./II.25./ számú határozat melléklete 

 Támogatott Támogatási cél Elszámolási 

határidő 

Elszámolás 

beérkezett 

Összeg 

1. Weiner Leó Katolikus 

Zeneiskola és 

Zeneművészeti 

Szakgimnázium 

 

Tanév végi 

ajándékkönyv 

vásárlás 

 

2020.01.30. 

 

2020.01.30. 

 

430.000 Ft 

2. Dél-Budai Tankerületi 

Központ 

Képviselői 

kérésre 8 

intézmény 

támogatása (a 

csatolt szerződés 

szerint) 

 

2019.12.30. 

 

2019.12.19. 

 

1.297.740 Ft 

3. Dél-Budai Tankerületi 

Központ 

Bútor és 

eszközvásárlás, 

tanév végi 

ajándékkönyv 

vásárlás 

 

2020.01.30 

 

2020.01.17. 

 

11.891.920 Ft 

4. Dél-Budai Tankerületi 

Központ 

az Újbudai 

Montágh Imre 

EGYMI 2 óvodai 

csoport 

létrehozásaához 

 

 

 

2020.01.30. 

 

 

 

2020.01.30. 

 

 

 

6.500.000 Ft 
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bútor- és 

eszközvásárlás és 

költözés, valamint 

a Lágymányosi 

Báros Lajos Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

kertjének 

kialakítása és 

udvari játékok 

vásárlása 

 

 

…………………… 

 

 

12./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása 

Előterjesztő: dr. Téglási László igazgató 

 

Nagyné Antal Anikó: Szeretném jelezni, hogy érintett vagyok a Milleniumi Polgári 

Casino Egyesületben és szeretném kérni, hogy külön szavazzuk meg ezt. 

 

Görög András: Kérdés van-e az előterjesztéshez? A kérdések körét lezárom. 

Hozzászólás van az előterjesztéshez? Nincs. Akkor fölteszem szavazásra úgy, hogy a 

Milleniumi Polgári Casino Egyesületet kivesszük és az összes többiről 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: 2020. február 26., felelős: Görög András elnök.” 

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

javaslatot. 

 

26/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, szakmailag 

igazolja, hogy a határozat mellékletét képező táblázatban 

foglalt támogatottak a támogatási célnak megfelelően 

használták fel a támogatási összegeket. 

 

Határidő: 2020. február 26. 

Felelős:   Görög András elnök 

 
 

 

26/KKB/2020./II.25./ számú határozat melléklete 
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  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
Alapítvány a Ciszterci 

Szt. Imre Gimnáziumért 

A Latinovits Zoltán 

Diákszínpad műsorának 

megvalósítása 

2020. január 19. 
100 000 Ft 

utófinanszírozás 

2. 
Alapítvány a Ciszterci 

Szt. Imre Gimnáziumért 

A Pingvin diákújság 

kiadása 
2020. január 19. 

300 000 Ft 

utófinanszírozás 

3. 
Albertfalvi Keresztény 

Társas Kör 

Szent Mihály napi búcsú 

rendezése 
2019. november 30. 100 000 Ft 

4. 
Albertfalvi Lokálpatrióta 

Egyesület 

Albertfalva fennállásának 

200. éfrodulója 

megünneplése 

2020. január 30. 200 000 Ft 

5. 
BKLUB Galéria 

Egyesület 

Kulturális, közéleti és 

családi programok 

szervezése 

2020. január 30. 600 000 Ft 

6. 
Budai Baptista 

Gyülekezet 
Gyermekklub szervezése 2020. január 30. 60 000 Ft 

7. Budai Szt. Imre Plébánia 
A Lépcső c. folyóirat 

kiadása 
2020. január 24. 

250 000 Ft 

utófinanszírozás 

8. Budai Szt. Imre Plébánia 
Zenés istentiszteletek 

rendezése 
2020. január 24. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

9. 
Budapest-Gazdagréti Szt. 

Angyalok Plébánia 

Évfordulókhoz, 

emlékévekhez kapcsolódó 

rendezvények szervezése 

2020. január 30. 200 000 Ft 

10. 
Budapest-Kelenföldi 

Evang. Egyházközség 

Egyházzenei élet 

támogatása 
2020. január 30. 150 000 Ft 

11. 
Carl Rogers Iskola 

Alapítvány 
Könyv projekt szervezése 2020. január 29. 100 000 Ft 

12. 
Ciszterci Diák és 

Cserkész Alapítvány 

Lelki és szakmai 

eseménysorozat rendezése 
2020. január 19. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

13. EZÜSTNET Egyesület 

Kulturális programok, 

szakmai találkozók 

szervezése a 60+ tagok 

részére 

2020. január 30. 70 000 Ft 
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14. 

Farkasrét a 

Gyermekekért 

Alapítvány 

Művészettel nevelési 

program fejlesztése 
2020. január 30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

15. 
Gazdagréti Összefogás 

Egyesület 

Gazdagréti Hírmondó 

kiadása 
2020. január 30. 500 000 Ft 

16. 
JAG Jelet Hagyni 

Alapítvány 

Összművészeti 

rendezvénysorozat 

szervezése 

2020. január 19. 150 000 Ft 

17. Káva Kulturális Műhely 

Színházi nevelési előadások 

rendezése középískolások 

számára 

2020. január 30. 100 000 Ft 

18. 

Kelenvölgyi 

Egyházközségért 

Alapítvány 

Kulturális programok 

szervezése 
2020. január 14. 150 000 Ft 

19. Képességforrás Egyesület 
A Felnőtt Játékest 

népszerűsítése, fejlesztése 
2020. január 30. 100 000 Ft 

20. 
Kürti Erzsébet Önsegítő 

Egyesület 

Kulturális programok 

szervezése 
2020. január 30. 

A megítélt 300 

000 Ft-ból 123 

977 Ft-ot használt 

fel, a fennmaradó 

összeget 

visszautalja 

21. 
Liszt Ferenc Kórus 

Egyházzenei Alapítvány 

Liturgikus szolgáltatás a 

Boldog Meszlényi Zoltán 

Templomban 

2020. január 30. 200 000 Ft 

22. Műszaki Táncegyesület 

Az Egyetemi 

Néptáncegyüttesek 

Találkozójának szervezése 

2020. január 20. 160 000 Ft 

23. 
Nemzeti Portrétár 

Alapítvány 

Bánsági magyar személyek 

portéinak feldolgozása 
2020. január 30. 100 000 Ft 

24. 
Őrmezői Morus Szt. 

Tamás Egyesület 

Éves kiadvány 

megjelentetése 
2020. január 30. 100 000 Ft 

25. Porway's Art Egyesület 
Kulturális programok 

szervezése 
2020. január 30. 100 000 Ft 

26. Praevolans Alapítvány 
Múzeumpedagógiai 

foglalkozás szervezése 
2020. január 19. 

A megítélt 90 000 

Ft-ot nem 

használta fel, 

visszautalta 
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27. Sas-hegy Védő Egyesület 

Szt. Márton Napi 

Lampionos Felvonulás 

rendezése 

2019. december 30. 

A megítélt 150 

000 Ft-ból 128 

807 Ft-ot használt 

fel, a fennmaradó 

összeget 

visszautalta 

28. Szent Szabina Lelkészség 
Kulturális és közösségépítő 

programok szervezése 
2020. január 30. 100 000 Ft 

Civil támogatás 

29. Afázia Egyesület 
Rehabilitációs terápia a XI. 

kerületi betegek számára 
2020. január 30. 300 000 Ft 

30. 
Albertfalvi Keresztény 

Társas Kör 
Működési költség 2020. január 30. 150 000 Ft 

31. 
Albertfalvi Lokálpatrióta 

Egyesület 

Működési és 

rendezvényszervezési 

költség 

2020. január 30. 300 000 Ft 

32. 
BKLUB Galéria 

Egyesület 

Működési és fejlesztési 

költség 
2020. január 30. 500 000 Ft 

33. 
Ciszterci Diák és 

Cserkész Alapítvány 
Arculati elemek készítése 2020. január 30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

34. 
Ciszterci Diákszövetség 

Budai Osztálya 

A Fehér Fekete c. kiadvány 

megjelentetése és postázása 
2020. január 30. 100 000 Ft 

35. 
Cukorbetegek Budapesti 

Egyesülete 
Működési költség 2020. január 30. 100 000 Ft 

36. EZÜSTNET Egyesület Működési költség 2020. január 30. 50 000 Ft 

37. Épkézláb Alapítvány Működési költség 2020. január 30. 200 000 Ft 

38. 
Gyermekekért XI. 

Alapítvány 
Működési költség 2020. január 30. 

50 000 Ft 

utófinanszírozás 

39. Karolina Egyesület Működési költség 2020. január 30. 
300 000 Ft 

utófinanszírozás 

40. 

Kelenvölgyi 

Egyházközségért 

Alapítvány 

Működési és fejlesztési 

költség 
2020. január 30. 100 000 Ft 
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41. Képességforrás Egyesület Működési költség 2020. január 30. 200 000 Ft 

42. Koroibosz RSE Működési költség 2020. január 30. 100 000 Ft 

43. 
Kürti Erzsébet Önsegítő 

Egyesület 
Működési költség 2020. január 30. 

A megítélt 400 

000 Ft-ból 266 

230 Ft-ot használt 

fel, a fennmaradó 

összeget 

visszautalja 

44. 
Liszt Ferenc Kórus 

Egyházzenei Alapítvány 

Liturgikus szolgáltatás a 

Boldog Meszlényi Zoltán 

Templomban 

2020. január 30. 200 000 Ft 

45. 
Magyar Elektrográfiai 

Társaság 
Működési költség 2020. január 30. 100 000 Ft 

46. Műszaki Táncegyesület Fejlesztési költség 2020. január 30. 1 500 000 Ft 

47. Omnivagus Egyesület Működési költség 2020. január 30. 300 000 Ft 

48. 
Otthon Segítünk 

Alapítvány 

Önkéntesek képzése és 

működési költség 
2020. január 30. 200 000 Ft 

49. 
Összefogás Újbudáért 

Egyesület 

Működési és fejlesztési 

költség 
2020. január 30. 

500 000 Ft 

utófinanszírozás 

50. 
Őrmezői Morus Szt. 

Tamás Egyesület 
Működési költség 2020. január 30. 100 000 Ft 

51. Porway's Art Egyesület 
Működési és fejlesztési 

költség 
2020. január 30. 100 000 Ft 

52. Sas-hegy Védő Egyesület Működési költség 2020. január 30. 100 000 Ft 

53. Szent Szabina Alapítvány Működési költség 2020. január 30. 100 000 Ft 

54. 
Szeretem Újbudát 

Lokálpatrióta Egyesület 

Programszervezési és 

működési költség, az 

Őrmezői Közösségi Kert és 

az Őrmezői Gazdapiac 

üzemeltetése 

2020. január 30. 600 000 Ft 
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55. 
Szívem Csücske 

Alapítvány 
Működési költség 2020. január 30. 50 000 Ft 

56. Vándormadár Alapítvány Működési költség 2020. január 30. 200 000 Ft 

Tábori támogatás 

57. 

Kelenvölgyi 

Egyházközségért 

Alapítvány 

Nyári táboroztatás 
2019. szeptember 

30. 
150 000 Ft 

58. 
Kürti Erzsébet Önsegítő 

Egyesület 
Nyári táboroztatás 2019. október 30. 250 000 Ft 

Egyéb támogatás 

59. A38 Nonprofit Kft. 

2019. évi közszolgáltatási 

szerződésben vállat feladatok 

ellátása 

2020. január 30. 7 500 000 Ft 

60. 
Budai Művészház 

Alapítvány 

Közművelődési programok 

és működési költség 
2020. január 30. 700 000 Ft 

61. 

BJO Művészeti 

Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

2019. évi közszolgáltatási 

szerződésben vállat feladatok 

ellátása 

2020. január 30. 2 000 000 Ft 

62. 
Budapesti Vonósok 

Alapítványa 

2019. évi közszolgáltatási 

szerződésben vállat feladatok 

ellátása 

2020. január 30. 4 000 000 Ft 

63. 
Budapesti Vonósok 

Alapítványa 
Minisztériumi támogatás 2020. január 30. 30 000 000 Ft 

64. 
Dadu-Art Művészeti 

Nonprofit Kft. 

2019. évi közszolgáltatási 

szerződésben vállat feladatok 

ellátása 

2020. január 30. 800 000 Ft 

65. 
Fonó Budai Zeneház 

Nonprofit Kft. 

Közművelődési programok 

és működési költség 
2020. január 30. 3 000 000 Ft 

66. 
Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár 

Folyamatos dokumentum 

beszerzés a XI. kerületi 

tagkönyvtárak számára 

2020. január 30. 1 000 000 Ft 

67. 
Gesualdo Kamarakórus 

Egyesület 

Közművelődési programok 

és működési költség 
2020. január 30. 1 000 000 Ft 
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68. 
Karinthy és Karinthy 

Kft. 
Minisztériumi támogatás 2020. január 30. 35 000 000 Ft 

69. KözPont Kft. 
A Kelenvölgyi Könyvtár 

állományának fejlesztése 
2020. január 30. 207 000 Ft 

70. KözPont Kft. 
Albertfalva 200 

rendezvénysorozat 
2020. január 30. 3 800 000 Ft 

71. 
Magyar Festészet Napja 

Alapítvány 

A 2019. évi Magyar 

Festészet Napja 

rendezvénysorozat 

szervezése 

2020. január 30. 3 000 000 Ft 

72. 
Molnár-C. Pál Műterem-

Múzeum Nonprofit Kft. 

Közművelődési programok 

és működési költség 
2020. január 30. 3 500 000 Ft 

73. MU Színház Egyesület 
Színházi idegenvezetés a 

Kerület Napja alkalmából 
2020. január 9. 300 000 Ft 

74. MU Színház Egyesület 

2019. évi közszolgáltatási 

szerződésben vállat feladatok 

ellátása 

2020. január 30. 2 500 000 Ft 

75. Omnivagus Egyesület 
Képességfejlesztő falmászás 

továbbfejlesztése 
2020. január 30. 50 000 Ft 

76. 
Petőfi Musical Stúdió 

Egyesület 

Közművelődési programok 

és működési költség 
2020. január 30. 1 200 000 Ft 

77. Rákóczi Szövetség 
Beiratkozási Ösztöndíj 

Program lebonyolítása 
2020. január 30. 500 000 Ft 

78. 

Talentum Művészeti 

Közhasznú Nonprofit 

Kft.  

Közszolgáltatási 

szerződésben vállalt 2019. 

évi feladatok  

2020. január 30.  10 000 000 Ft 

79. 
Társaház - Karihty F. út 

4-6. 

Róth Miksa díszüveg ablak 

restaurálása 
2020. január 30. 400 000 Ft 

80. 
TEMI Fővárosi 

Művelődési Háza 

2019. évi közművelődési 

megállapodásban vállat 

feladatok ellátása 

2020. január 30. 2 300 000 Ft 

 

Görög András: Szavazásra teszem fel a maradék egyet: „Budapest Főváros XI. kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

szakmailag igazolja, hogy a Milleniumi Polgári Casino Egyesület a támogatási célnak 
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megfelelően használta fel a támogatási összeget. Határidő: 2020. február 26., Görög 

András elnök.” 

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

javaslatot. 

 

27/KKB/2020./II.25./ számú határozat 

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, szakmailag 

igazolja, hogy a Milleniumi Polgári Casino Egyesület a 

támogatási célnak megfelelően használta fel a támogatási 

összeget. 

 

Határidő: 2020. február 26. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

 

…………………… 

 

 

13./ napirendi pont: Névtelen közterületetek elnevezése, meglévő közterület 

átnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Magyar Tamásné: Az eltelt évek során beérkezett anyagok kerültek feldolgozásra, 

hiszen amikor választási időszak van, akkor a rendszerhez nem lehet hozzányúlni. Öt 

pontot készítettünk ebben az előterjesztésben, ehhez képest én most egy fél órával 

ezelőtt kaptam még egy megkeresést, Novák Előd képviselőtől. Nem tudom, ezt 

mennyire ismeri a Bizottság.  

 

Görög András: Azt gondolom, hogy nem fél órával a bizottsági ülés előtt adunk be 

javaslatot. Az eredeti előterjesztést tárgyaljuk. 

 

Magyar Tamásné: Ez az öt előterjesztés lett előkészítve. Az első előterjesztés Keller 

Zsolt képviselő körzete egyébként, itt már 2018-ban, majd 2019 év végén érkezett egy 

megkeresés, hogy ott pár ház van csak, és nem tudnak a környék lakói bejelentkezni. Itt 

évek óta volt egy elképzelés, hogy kialakításra kerülnek az ottani utak, ez folyamatosan 

csúszott. Egyeztettünk az építéshatósággal illetve a Főépítészi Irodával, hogy nem tudni 

mikor lesz ott változás, e miatt a meglévő utcaszerkezetből lehatároltunk egy részt, 

amivel a környék lakói be tudnának jelentkezni és nem csak helyrajzi számra megy, a 

Kormányhivatal ezt már nem igazán fogadja el. A XI. kerületi Önkormányzat a 

tulajdonosa, egyébként csak az ott lakókat érinti ez az elnevezés, itt a Kányakapu utca 

mellett, mivel egy nagyon pici kis közről van szó, az volt a meglátásunk, hogy az ilyen 

területeknél nem célszerű egy másik utcanevet, hanem például a Kamaraerdei útból 

majd lesz egy Kamaraerdei köz, tehát az előterjesztői szándék a Kányakapu köz. A 
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második javaslat Barabás Richárd alpolgármester területén van, itt körülbelül másfél 

évvel ezelőtt érkezett a Molnár C. családtól egy megkeresés, amiben javasolták a 

Balogh lejtőnek Molnár C. Pál lejtőre történő átnevezését. Itt az átnevezésre nem került 

sor a választások miatt. Maga az átnevezés olyan problémát nem jelent, hogy a Balogh 

lejtőn nincsenek állampolgárok, illetve cégek bejegyezve. Nem messze van egy Balogh 

Tihamér utca, megmaradna Balogh Tihamérról ez az elnevezés, és az lenne a javaslat, 

hogy a lejtő legyen Molnár C. Pál lejtő. A harmadik a Kamaraerdei útról nyíló kis köz, 

itt nincsenek még épületek, egy cégnek van ott elég régóta telephelye, 2016-ban, 2018-

ban tehát ő többször próbálkozott, voltak olyan jelzések, hogy a környéken egy nagyobb 

beruházás megindul, erre nem került sor. A cégnek az a problémája, hogy sem a posta, 

sem a mentők, sem a beszállítóik nem találják meg, ezért évek óta szorgalmazza kérve, 

hogy megtalálható legyen, a Kamaraerdő közre történő elnevezést. Ez Bába Szilvia 

képviselő asszonyé, ő jelzett utcanév elnevezéssel kapcsolatos kérdést, de nem erre a 

területre vonatkozóan. A negyedik a Tűzoltóság előtti kis területen a Flamenco felőli kis 

zöld területen egy Tűzoltók tere elnevezés lenne, illetve az ötödik elnevezés Papp 

Lászlóról történne. Megkeresés érkezett Surányi Ilona volt képviselő asszonytól, illetve 

Papp László fiától, hogy szeretnék, ha Papp Lászlóról a Mányoki út környékén, vagy a 

Buda Part területén utcát neveznének el. Arról őket tájékoztattuk, hogy a Buda Part 

területén lévő utcák 2018-ban elnevezésre kerültek, tehát ott nincs névtelen közterület, a 

Mányoki utca környékén pedig nincs sem elnevezendő, sem esetleg átnevezendő 

ingatlan. Az átnevezéseknél nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert az sűrűn lakott 

terület, nagyon sok polgárt, esetleg céget érinthet az átnevezés. Több helyszínt 

megvizsgáltunk, így merült fel pont azért, mert Papp Lászlónak a Gellért hegyhez van 

kötődése, ők elsődlegesen ott szerették volna, hogy az elnevezés megtörténjen. Itt azért 

azt el kell mondanom, hogy az utak nem igazán vannak elnevezés nélkül, hiszen minden 

közterületet egy éven belül el kell nevezni. Azért ez nem úgy működik, hogy benyúlunk 

a fiókba és előkapunk tíz ingatlant, amiről el lehetne utcát nevezni, tehát itt a Gellért 

hegynél a Szirtes utcánál volt egy kis sétány, ami elnevezés nélküli, ezt egyébként az 

előterjesztő Polgármester úr egyeztette is a kezdeményezőkkel. Fölmerült több terület, 

de ott vagy átépítések miatt, vagy több lakót, céget érintene az elnevezés. Tekintettel 

arra, hogy azt hiszem, a III. kerületben már van Papp László utca, e miatt és amúgy is a 

kialakítandó közterület sétány, tehát ötödikre a Papp László sétány lenne. Ebben az öt 

témában kérném, hogy a Bizottság hozza meg döntését.  

 

Görög András: Az első határozati javaslat kimondottan a lakók kérése volt, ott evvel 

rendezzük a történetet. Ott új lakóházak vannak és ez lakossági kérés mind az 

elnevezés, mind a szándék. A Balogh lejtő átnevezésénél érintünk házakat? Hány ház 

érintett? 

 

Magyar Tamásné: Ott nincs cím, nem érint lakókat, illetve cégeket. 

 

Görög András: A kérdések körét megnyitom. 

 

Milák Hajnalka: Szeretném kérni, hogy mégis csak fontoljuk meg a kissé talán későn, 

de szerintem érdemes lenne megfontolni Novák Előd képviselő javaslatát. Annál is 

inkább, mert a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja van, javaslom én is az egyik 
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javaslatát, mégpedig azt, hogy a „budai srácokról” is egy közterületet nevezzünk el, azt 

támogatnám. Kérem a Bizottságot, vegyük napirendre ezt a kérdést is. 

 

Görög András: Kérdésem az, hogy melyik közterületet? 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.)  

 

Görög András: De se térképmásolat, semmi nincs. 

 

Milák Hajnalka: Most gyorsan megnéztem, hogy az hova esik, én látom, hogy hova 

esik, Poór Bertalan ugye a Tanácsköztársaság idején fejtett ki egy olyan tevékenységet, 

ami hát nem valószínű, hogy ma utcát neveznénk el róla. 

 

Görög András: A bizottsági, meg az előterjesztéseknek van egy bizonyos határideje, 

hogy kiküldjük, és ráadásul ahhoz, hogy átnevezzünk egy közterületet, mint itt is 

látszik, viszonylag komoly előkészítő munka szükséges. Ráadásul a végső döntés nem 

is nálunk van, hanem a Fővárosnál. Nem vetem el azokat a javaslatokat, amit Novák 

Előd képviselő leír, de ezt hivatalosan, normál időkben terjessze be a megfelelő 

csatornákon, ahova kell, és az ide fog érni hozzánk, de ne „ad hoch” szerűen egy 

egyeztetés után derüljön ez ki. Ezek már előre le voltak egyeztetve, ha megnézzük a 

levelezést van, ami több, mint egy éve, vagy még régebben, és csak a választási év miatt 

nem került be. Az a javaslatom, hogy ezeket a befűzött javaslatokat fogadjuk el, a 

képviselő meg adja be hivatalosan a megfelelő csatornákon, és vagy tárgyalja a 

Bizottság, vagy nem, de ez így most nem tudjuk tárgyalni.  

 

Jankó István: Picit szétválasztanám, mert a Poór Bertalan, meg a többi az most nem 

ide való, mert ugye nincsen – próbálok segíteni – ha úgy gondolja, adjon be egy 

módosító javaslatot, hogy mondjuk a Kányakapu köz ne Kányakapu köz legyen, hanem 

legyen Kerecsensólyom … 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.)  

 

Jankó István: Akkor köszönöm szépen, nem szóltam. 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.)  

 

Görög András: A napirend vitáját lezárom. Miután az előterjesztésben szereplő 

határozatoknál nincsen módosítás, az újat értelem szerűen nem tudtuk tárgyalni, a 

beadottakról egybe, csomagban szavazzunk. Egyetért vele mindenki? Igen, akkor 

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 az „Névtelen közterületetek elnevezése, 

meglévő közterület átnevezése” című előterjesztést. 

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

javaslatot. 
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28/KKB/2020./II.25./ 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 az „Névtelen közterületetek elnevezése, meglévő 

közterület átnevezése” című előterjesztést. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

Görög András: Köszönöm szépen. Zárt ülés következik. 

 

Budapest, 2020. február 25. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2020. március 9. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2020. március 10. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi Károly s. k. 

bizottsági tag 

Görög András s. k. 

elnök 

 


