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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 10.                                 Ikt. sz.: I-793-2/2020. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2020. augusztus 27-én 15.00 órától tartott rendkívüli 

nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) I. emelet 114. sz. 

termében.  

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:    

Görög András         elnök 

Daám Alexandra   alelnök 

Jankó István          alelnök 

Dézsi Bettina 

Milák Hajnalka 

Nagyné Antal Anikó 

Varga Mónika 

 

Bizottság tagjai közüli távol van:   Rádi Károly 

       Tóth Attila 

 

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  

Orosz Anna alpolgármester Orosz Anna 

Hintsch György alpolgármester  

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  
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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  

Kis-Fleischmann Éva kabinetvezető-helyettes  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati 

Igazgatóság igazgatója 

Győrffyné Molnár Ilona 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója  

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési 

Igazgatóság igazgatója és Lovász Anita Lovász 

Anita, a Költségvetési Csoport referense 

 

Büki László, a Városgazdálkodási Igazgatóság 

igazgatója 

 

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

Nemessné dr. Bérczi Szilvia a Jegyző Igazgatóság 

igazgató-helyettese 

 

Hubicsák-Gódor Ildikó, a Programkoordinációs 

Csop. referense 

Hubicsák-Gódor Ildikó 

Fülöp Krisztina, a Programkoordinációs Csop. mts.   

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csop. mts.-

a 

Dömök Viktória 

Hajdúné Varga Katalin bizottsági titkár  Hajdúné Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:   

Hományi Tamás Márton, a Dél-Budai Tankerületi 

Kp. vezetője 

 

Laucsek István tankerületi szakmai vezető   

Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok 

Szakszervezete 
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Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke, Észak-

Kelenföldi Óvoda vezetője  

Tóth Ildikó 

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 

Arouche Ádám alpolgármesteri titkár Arouche Ádám 

 

Az ülést vezeti: Görög András elnök  

 

Görög András: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli bizottsági ülésen. Remélem, hogy 

a maszk alatt valami hallatszik és érthető is lesz. Megállapítom, hogy a kilenc főből heten jelen 

vagyunk, így a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek megkérem Jankó Istvánt 

megválasztani: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága úgy határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt és 

Jankó István bizottsági tagot választja meg. 

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

63/KKB/2020./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési 

Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Görög András elnököt 

és Jankó István bizottsági tagot választja meg.  

 

Görög András: A kiküldött napirendek között a meghívóban három napirendi pont szerepelt, és 

ezen kívül egy sürgősségi napirendet szeretnék feltenni. Az anyag már kint volt a TTR-ben, az 

óvodai csoportok számának indítása és ezt 2./ napirendként javaslom felvenni, hogy a két óvodai 

napirendet az első két helyen tárgyaljuk. Akit a többi napirend nem érdekel, az el tud menni.  

A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs, akkor először a sürgősségi napirendet 

teszem fel szavazásra: „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

mai ülésén 2./ napirendi pontként tárgyalja „A 2020/2021-ben indítható óvodai csoportok 

számának meghatározása, maximális csoportlétszám túllépésének és óvodai csoportok 

szüneteltetésének engedélyezése”  című sürgősségi előterjesztést.” A bizottság 7 igen szavazattal, 

ellenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

59/KKB/2020./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a mai ülésén 2./ 

napirendi pontként tárgyalja „A 2020/2021-ben indítható óvodai 

csoportok számának meghatározása, maximális csoportlétszám 

túllépésének és óvodai csoportok szüneteltetésének 
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engedélyezése”  című sürgősségi előterjesztést.”  

 

Szavazásra teszem fel a mai ülés napirendjét: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./  

Magasabb vezetői/óvodavezetői pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó legalább 3 tagú, 

szakértelemmel bíró bizottság létrehozása, előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester; 2./; A 

2020/2021-ben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, maximális csoportlétszám 

túllépésének és óvodai csoportok szüneteltetésének engedélyezése, előterjesztő: Orosz Anna 

alpolgármester; 3./ Javaslat civil pályázatok támogatására, előterjesztő: Bakai-Nagy Zita 

alpolgármester; 4./ A 2019. évi Mecénás ösztöndíj beszámolók elfogadása, előterjesztő: dr. Téglási 

László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója.”  

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

60/KKB/2020./VIII.24./ 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./ Magasabb vezetői/óvodavezetői pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó legalább 3 tagú, 

szakértelemmel bíró bizottság létrehozása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

2./ A 2020/2021-ben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, maximális 

csoportlétszám túllépésének és óvodai csoportok szüneteltetésének engedélyezése 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

3./ Javaslat civil pályázatok támogatására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

4./ A 2019. évi Mecénás ösztöndíj beszámolók elfogadása 

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

…………………… 

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők. 
 

1./ napirendi pont: Magasabb vezetői/óvodavezetői pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó 

legalább 3 tagú, szakértelemmel bíró bizottság létrehozása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Orosz Anna: Lezárult az óvodai intézményvezetők pályáztatásának első szakasza, 25-én volt a 

pályázati határidő és minden óvodavezetői pozícióra 1 jelentkező pályázata érkezett be az 

Önkormányzathoz. A következő lépés az, hogy kiválasszunk egy legalább háromtagú bizottságot, 

akik elbírálják ezeket a pályázatokat. A három tagnak Győrffyné Molnár Ilona igazgató asszonyt, 

Görög Andrást, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnökét, illetve Jankó Istvánt, a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság alelnökét jelölném. Erről szól ez az előterjesztés. Októberben kerülne a 

Képviselő-testület elé az intézményvezetők kiválasztása.  

 

Görög András: Jön bizottság elé is és jön a testület elé is. A bizottság külön meg fogja ezt tárgyalni.  
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A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés? Hozzászólás? Nincs, akkor a napirend vitáját lezárom. 

Szavazásra teszem fel a 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 Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b.), és a 

Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.) intézményvezetői/magasabb vezetői 

pályázati eljárásában a törvényi előírásoknak megfelelő pályázatot benyújtó pályázók 

meghallgatására 3 tagból álló, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 

bizottság létrehozására a tagok ingyenes tevékenység-ellátása mellett felkéri a Polgármestert. Az 3 

tagból álló szakértelemmel rendelkező eseti bizottság tagjának Győrffyné Molnár Ilonát, a 

Humánszolgálati Igazgatóság igazgatóját, Görög Andrást, a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

elnökét és Jankó Istvánt, a Köznevelési Bizottság elnökhelyettesét javasolja. A tagok felkéréséhez 

kapcsolódó feladatok segítését a Kulturális és Köznevelési Bizottság látja el. A törvényi 

elvárásoknak megfelelő pályázati munkák a felkért 3 tagból álló bizottsághoz történő eljuttatását a 

Humánszolgálati Igazgatóság végzi. Határidő: 2020. augusztus 28., felelős: Görög András elnök”. 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

66/KKB/2020./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 7 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 Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b.), és a 

Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.) 

intézményvezetői/magasabb vezetői pályázati eljárásában a törvényi 

előírásoknak megfelelő pályázatot benyújtó pályázók meghallgatására 

3 tagból álló, a betöltendő munkakör feladatait érintően 

szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozására a tagok ingyenes 

tevékenység-ellátása mellett felkéri a Polgármestert.  

Az 3 tagból álló szakértelemmel rendelkező eseti bizottság tagjának 

Győrffyné Molnár Ilonát, a Humánszolgálati Igazgatóság igazgatóját, 

Görög Andrást, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnökét és Jankó 

Istvánt, a Köznevelési Bizottság elnökhelyettesét javasolja. A tagok 

felkéréséhez kapcsolódó feladatok segítését a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság látja el. A törvényi elvárásoknak megfelelő 

pályázati munkák a felkért 3 tagból álló bizottsághoz történő 

eljuttatását a Humánszolgálati Igazgatóság végzi.  

Határidő: 2020. augusztus 28. 

Felelős:    Görög András elnök 

 

 

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

2./ napirendi pont: A 2020/2021-ben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása, maximális csoportlétszám túllépésének és óvodai 

csoportok szüneteltetésének engedélyezése 
Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Görög András: A következő napirendi pontunk a sürgősséggel kiküldött óvodai csoportlétszám 

meghatározása. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Köszönöm, hogy napirendre vettük, de hamarabb nem tudott elkészülni, 

hiszen ebben az évben rendhagyó az óvodák „beóvodáztatása”, teljesen más rendszerben kellett 

megtennünk, és ezek a számok, amiket ide az előterjesztésbe leírtunk, ezek is csak kilencven, 

kilencvenöt százalékos megfelelősséggel szerepelnek. Miért mondom így? Azért, mert egy miniszteri 

rendelet alapján idén a beiratkozás az úgy zajlott, hogy legkésőbb a dokumentumokat az óvodába 

lépés napján kell leadniuk a szülőknek. Ami azt jelenti, hogy szeptember 1-én. Akkor fog kiderülni 

számunkra, hogy azokat a gyerekeket, akiket beírtunk április folyamán a Népesség-nyilvántartó lista 

és a Kormányhivatal által kiküldött lista alapján, valóban megjelennek-e az intézményekben, és 

hogyha megjelennek, akkor milyen papírokat hoznak, hiszen nem tudjuk, hogy hány SNI-s van, 

valóban abba az intézménybe kell, hogy járjanak, stb. Így tehát igen nehéz volt ennek az évnek a 

tervezése. Ugyanakkor szeptember 1. után nem lehet csoportindításról beszélnünk, meg nem lehet 

átszervezni csoportokat, illetve nem lehet csoportlétszámokat meghatározni, hiszen a jogszabály 

szerint szeptember 1. és június 30. között, tehát csak július-augusztusban lehet átszervezni 

intézményekben csoportokat, így egy kicsit nehézkessé vált ennek az évnek az indítása. Ugyanakkor 

nagyon sokat dolgoztak az óvodavezetőink azon, hogy azért valamilyen információt tudjanak a 

szülőktől kapni. Különböző trükkökkel megpróbáltuk a szülőket megkérni arra, hogy azért az e-

menzába jelentkezés és egyéb ok miatt szükségünk van arra, hogy jelentkezzenek és visszajelezzenek 

az óvodák számára. Még a mai napon is vannak olyan tájékozódások, az elmúlt napokban volt egy 

apuka, hogy hát akkor ő hozza a gyerekét. Eddig sehol nem volt nyilvántartva. Ha végiggondoljuk a 

helyzetet, akkor tudjuk azt, hogy a Népesség-nyilvántartóban csak azok a gyerekek jelennek meg, 

akik állandóra be vannak jelentkezve Újbuda területére. Azok a gyerekek, akik bérelt lakásban 

laknak és nem engedi a bérlő bejelentkezni őket, de életvitelszerűen itt tartózkodnak, azok nem 

szerepelnek a listán, tehát még az is előfordulhat, hogy szeptember 1-én behoznak olyan gyerekeket 

az óvodákba, akik nincsenek semmilyen módon eddig bejegyezve a listába. Ezért nekünk úgy kellett 

előkészíteni a tanévet, hogy próbáljuk meg a létszámokat úgy meghatározni, amibe ezeket az 

opcionális változásokat is bele tudjuk képzelni. Ezért az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az 

Őrmező-Kelenvölgyi Óvodán kívül valamennyi óvoda esetében adjuk meg a huszonöt fő húsz 

százalékos átlépésének a lehetőségét, hiszen még fűszerezi ezt a helyzetet az, hogy akár a Gazdagréti 

lakótelep környékén, a Sasadl Liget, a Sasad Resort most kerülnek átadásra, ott sincs még 

lakcímkártya, ott sincs még bejelentkezés, és ezek után fognak megjelenni az intézményben. Illetve 

ahol nagy feszültségek vannak két területen ezen kívül, a Dél-Kelenföldi Óvoda környékén és a 

Lágymányosi óvoda környékén, hiszen ott is a Nádorligetbe, illetve a Dél-Kelenföldi Óvoda 

esetében az Újbuda Center környéki lakóparkok benépesítése következtében várhatóan még 

emelkedni fog a létszám. Ezért ennek megfelelően terveztünk. Két óvodánk van, ahol viszont olyan 

alacsonyak a létszámok, hogy azt javasoljuk, hogy szüneteltessük az óvodai csoportot. Ez az Észak-

Kelenföldi Óvoda Tétényi úti telephelye, ahol a környék elöregedése miatt sokkal kevesebb volt 

eleve a Népesség-nyilvántartó listában a gyerekek száma. Ugyanakkor azért nem szüntetnénk meg 

ezeket a csoportokat, mert ez egy olyan puffer lehetőség, ha évközben bárhol feszültség adódik, 

bárhol nem tudjuk a megfelelő létszámot elhelyezni, akkor föl tudjuk a szülőknek ajánlani, hogy itt 

újra tudjuk nyitni a csoportot, erre van módunk a szüneteltetés esetében, a végleges megszüntetés 

esetében nincs. Ugyanez a helyzet Őrmező-Kelenvölgyben, olyan kivételes év volt, hogy a 

kelenvölgyi és őrmezei gyerekeknek a háromnegyed része jelentkezett a saját körzeti óvodájába, de 

ennek ellenére is kevés a gyerek, mert az Őrmezei lakótelep is az elöregedés időszakában van. 
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Minden lakótelepnek vannak ilyen periódusai, és ebbe az időszakba tartozik, így ott is nagyon 

alacsonyak a létszámok. Ott nem is javasoljuk a huszonöt fő fölé emelését a csoportoknak, egyrészt 

ezért, mert bőven van hely, amit el tudnak látni még ezen belül is, illetve nem is baj, hogy azon a 

környéken az ismert okok miatt akár fejlesztési, akár egyéb többletfeladatok adódnak, hiszen a 

Menedékház gyerekei ott vannak az óvodában. Van mód kisebb csoportokat indítani és akkor 

maradjon is ez a szint, hogy kisebb csoportokban el tudjuk látni a gyerekeket és jobban 

elhelyezhetők legyenek. Ami tarkítja a képet, hogy továbbra is óvodapedagógus hiány mutatkozik a 

kerületben. Ez is egy megoldás, hogy szüneteltetünk csoportot, mert ott nem is tudnánk 

óvodapedagógust biztosítani a megnyíló csoportok számára jelenleg. Hétfőn – ez azért fontos, hogy 

hétfőn, mert hétfői az adat, és lehet, hogy hétfőtől, miután folyamatosan tárgyalnak az óvodavezetők 

a pályázókkal, meg jönnek-mennek a kollégák, mert nem csak jönnek, hanem sajnos mennek is – 

zárójelben csak hadd tegyem hozzá, hogy vannak a „karantén gyerekek” beindultak az 

óvodapedagógusok körében is, tehát a karantén után kilenc hónappal, ez azt jelenti, hogy december 

tájékán azért megugrik a születések száma itt a kerületben is. Hétfőn harmincegy óvodapedagógus 

hiányzott, ez tavaly ilyenkor harminc fő volt. Tehát gyakorlatilag körülbelül ugyanannyi 

óvodapedagógus hiányzik. Esetleg egy későbbi bizottsági ülésen elemezhetnénk, és ősz folyamán 

tudnánk beszélni két dologról, az egyik az óvodai körzetek módosítása, hiszen azért ez a sok 

lakásépítkezés mindenképpen szükségessé teszi, hogy leüljünk és megbeszéljük és módosítsuk a 

körzeteket. Illetve arról, hogy hogyan lehet a jövőben pótolni a hiányzó óvodapedagógusokat, milyen 

dolgokat kell tennünk a mi kereteinken belül, amit lehet, hogy ebben az irányban tudjunk menni. 

Kérem a bizottságot, hogy döntsön abban, a határozatoknak megfelelően, a hét óvodában a 

csoportátlépés lehetőségéről, illetve két óvodában, az egyikben két, a másikban egy óvodai csoport 

szüneteltetéséről. 

 

Görög András: Van-e kérdés a napirendhez? Hozzászólás? Nincs, akkor a napirendi pont vitáját 

lezárom. Felteszem a becsatolt határozatot szavazásra: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a 2020/2021-es 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 Albertfalvai Óvoda, Dél-Kelenföldi Óvoda, Észak-Kelenföldi 

Óvoda, Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét, Lágymányosi Óvoda, Sasadi Óvoda és a 

Szentimrevárosi Óvoda valamennyi működő, szám szerint 147 óvodai csoportjában; b) az Észak-

Kelenföldi Óvoda székhelyén (1119 Budapest, Tétényi u. 46-48.) 2 óvodai csoport szüneteltetését 

engedélyezi a várható csoportlétszám csökkenés figyelembevételével; azzal a feltétellel, hogy 

amennyiben a kerületben jelentkező férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben 

megemelkedik, úgy a szüneteltetett csoportok visszaállításra kerülnek; 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. Határidő: 2020. augusztus 

31., felelős: Dr. László Imre polgármester.” 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

67/KKB/2020./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy a 2020/2021-es 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 Albertfalvai Óvoda, Dél-

Kelenföldi Óvoda, Észak-Kelenföldi Óvoda, Gazdagréti Óvoda 
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Kindergarten in Gazdagrét, Lágymányosi Óvoda, Sasadi Óvoda 

és a Szentimrevárosi Óvoda valamennyi működő, szám szerint 

147 óvodai csoportjában; 

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

u. 46-48.) 2 óvodai csoport szüneteltetését engedélyezi a várható 

csoportlétszám csökkenés figyelembevételével; azzal a feltétellel, 

hogy amennyiben a kerületben jelentkező férőhelyek iránti 

szükséglet a nevelési év közben megemelkedik, úgy a 

szüneteltetett csoportok visszaállításra kerülnek; 

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. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős:    Dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

Görög András: Van egy ügyrendi javaslat, amit Bakai-Nagy Zita alpolgármester kért, egy kis 

szünetet tartunk a „Javaslat civil pályázatok támogatására” című napirend előtt. Javaslom, hogy 

cseréljük meg a 3./ és 4./ napirendet: „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, elfogadja azt az ügyrendi javaslatot, hogy a 

bizottság 4./ napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat civil pályázatok támogatására” című napirendi 

pontot. 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

68/KKB/2020./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, elfogadja 

azt az ügyrendi javaslatot, hogy a bizottság 4./ napirendi 

pontként tárgyalja a „Javaslat civil pályázatok támogatására” 

című napirendi pontot. 

 

 

……………………… 

 

 

 

3./ napirendi pont: A 2019. évi Mecénás ösztöndíj beszámolók elfogadása 

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Görög András: Van-e kérdés az előterjesztéshez? Hozzászólás? Nincs, akkor a napirendi pont 

vitáját lezárom. Szavazhatunk egyben? Igen, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „Budapest 

Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, 

elfogadja a határozat mellékletét képező táblázatban foglalt Újbuda-Mecénás pályázók beszámolóját. 
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A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

69/KKB/2020./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, elfogadja a határozat 

mellékletét képező táblázatban foglalt Újbuda-Mecénás pályázók 

beszámolóját. 

 

Határidő: 2020. augusztus 28. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

Görög András: Tíz perc szünetet kérünk. 

 

(Szünet.) 

 

……………………… 

 

 

 

4./ napirendi pont: Javaslat civil pályázatok támogatására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

 

Görög András: Folytatjuk az ülést. Mindenki látta a táblázatot, kiment az előzetes táblázat, illetve 

nem olyan régen felkerült egy osztott táblázat, amit a bizottsági ülés előtt, mint bizottsági elnök 

kértem a titkárt, hogy tegye föl a TTR-be. Abban volt egy olyan változás, volt két kétszázezres 

pályázat, ami gyakorlatilag nem tudott volna megvalósulni ebben az évben, azokat vettük ki belőle és 

kerültek szétosztásra a többi pályázat között, Tehát nem volt lényegi változás a történetben, csak az a 

két kétszázezres pályázat volt, ami előzetesen támogatásra méltónak lett ítélve, de aztán kiderült, 

hogy azokat nem biztos, hogy meg lehet valósítani idén, illetve nem ezekből a keretekből. Azokat 

osztottuk szét, ezért küldtük ki ezt a módosító táblát is.  

Kérdés van-e?  

 

Jankó István: Csak egy apróság, most az előbb vettem észre, hogy van két környezetvédelmi 

pályázó, az egyik a HUMUSZ Szövetség, a másik pedig a Levegő Munkacsoport. A Levegő 

Munkacsoportnál az van írva, hogy környezetvédelmi pályázat, viszont a Humusz meg kap százezer 

forintot. Ha már következetesek vagyunk, akkor az nem lehet, hogy az környezetvédelmi pályázat? 

 

Görög András: Több kérdezőt nem látok. Ez egy alapítványi működési célú pályázat. A Levegő 

Munkacsoport gondolom programra pályázott, … 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Görög András: De az attól függ. Ez működési célú pályázat és nem programra. Ez volt a 

megkülönböztetés. Az elbírálásnál is az volt a lényeg, hogy működési összegeket támogattunk 

elsősorban, és nem programokat. Mert ez civil működési pályázat volt. 

 

Bakai-Nagy Zita: A Levegő Munkacsoport az Infopark között felület felmérésére kérte az összeget, 

ez nem működési és fejlesztési pályázat, hanem környezetvédelmi pályázat. Pontosan erre íródott ki, 

a Levegő Munkacsoport oda benyújthatná a pályázatát, míg a HUMUSZ pedig konkrétan működésre 

kérte, és ezért van, hogy az egyik nulla, a másik pedig kapott összeget.  
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Görög András: A kérdések körét lezárom. Hozzászólót nem látok, akkor amiről most szavazunk az 

az osztott táblázat, ami most került föl: „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, alapítványok esetén javasolja a Képviselő-

testületnek, egyéb esetekben a Polgármesternek, hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező 

módosított 1. számú táblázatban szereplő civil szerveteknek működésük, fejlesztésük segítésére kiírt 

pályázatok támogatását a „Javaslat/Döntés” oszlopban szereplő összeggel a 2020. évi költségvetés, 

1.7.22 Civil szervezetek támogatása sorról  előfinanszírozással, a megjelölt esetekben 

utófinanszírozással. Határidő: 2020. augusztus 28., felelős: Görög András elnök.” 

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

70/KKB/2020./VIII.27./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális 

és Köznevelési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 2 tartózkodással úgy határozott, alapítványok esetén 

javasolja a Képviselő-testületnek, egyéb esetekben a 

Polgármesternek, hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét 

képező módosított 1. számú táblázatban szereplő civil 

szerveteknek működésük, fejlesztésük segítésére kiírt pályázatok 

támogatását a „Javaslat/Döntés” oszlopban szereplő összeggel a 

2020. évi költségvetés, 1.7.22 Civil szervezetek támogatása 

sorról  előfinanszírozással, a megjelölt esetekben 

utófinanszírozással. 

 

Határidő: 2020. augusztus 28. 

Felelős:   Görög András elnök 

 

Görög András: Ezzel ezt a napirendi pontot, és ezt a bizottsági ülést is lezárom. Elvileg testületi 

ülés előtt fogunk találkozni, illetve Jankó Istvánnal mi az óvodavezetői pályázatok elbírálásánál 

szintén, de azt majd ott Győrffyné Molnár Iliék gondolom, hogy fogják koordinálni. Köszönöm 

szépen mindenkinek a részvételt. 

 

Budapest, 2020. augusztus 27. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2020. szeptember 7. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2020. szeptember 10. 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Jankó István s. k. 

 bizottsági tag 

Görög András s. k. 

elnök 

 


