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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 14.                                   Ikt. sz.: I-902-2/2017. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2017. augusztus 29-én 16.00 órától tartott 

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

emelet 114. sz. termében.  

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:  

Jankó István elnök, 

Farkas Krisztina alelnök 

Görög András alelnök 

Bába Szilvia   

Csernus László  

Gajárszki Áron  

Hintsch György  

Horváth Péter Kornélné  

Kiss Anna  

Sass Szilárd  

Szabó András  

 

Bizottság tagjai közüli távol van:       

Vitéz Gyula  

 

 

Kulturális Bizottság tagjai érkezett távozott 
vissza-

érkezett 
távozott aláírás 

1.  Jankó István elnök      

2.  Farkas Krisztina alelnök      

3.  Görög András alelnök      

4.  Bába Szilvia      

5.  Csernus László      

6.  Horváth Péter Kornélné      

7.  Hintsch György      

8.  Kiss Anna      

9.  Gajárszki Áron      

10. Sass Szilárd      

11. Szabó András       

12. Vitéz Gyula        

Tanácskozási joggal résztvevők  aláírás 

Polgármesteri vezetés: 

dr. Hoffmann Tamás polgármester  

Király Nóra alpolgármester  

dr. Molnár László alpolgármester dr. Molnár László 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző  

Képviselők: 
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Barabás Richárd   

dr. Bács Márton   

Budai Miklós   

Gyorgyevics Miklós   

Haidar Norbert   

Junghausz Rajmund   

Kerékgyártó Gábor   

Ludányi Attila   

Keller Zsolt   

Nagyné Antal Anikó   

Szabó György   

Turbók Jánosné   

Vécsei Éva   

Wendlerné dr. Pirigyi Katalin   

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei 

Vladimorova Milena, Bolgár ÖK   

Kárpáti István, Cigány ÖK   

Dr. Korani Lefki, Görög ÖK  

Németh Istvánné, Horvát ÖK   

Pauer Béla, Lengyel ÖK  

Imreh Ferenc József, Német ÖK   

Tóth András, Örmény ÖK   

Elekes Gabriella, Román ÖK   

Hladinec Péter, Ruszin ÖK   

Becseics Péter, Szerb ÖK   

Klauszné Fuzik Ildikó, Szlovák ÖK   

Kondor Péter, Szlovén ÖK   

Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna, Ukrán ÖK   

Polgármesteri kabinet: 

Técsi Judit kabinetvezető  

dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes  

Szabó László kabinetvezető-helyettes  

Cseke Mátyás tanácsadó  

Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: 

Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság 

igazgatója  

Győrffyné Molnár Ilona 

Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

helyett dr. Berkovics Gáborné Dr. osztályvezető 

 

Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

igazgatója helyett Pápai Magdolna a Pénzügyi és 

Költségvetési Igazgatóság Osztályvezetője 

 

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

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. referense  

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csop. mts.-a Dömök Viktória 

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 

Külsős állandó meghívottak:  

Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete Fogarasiné Ritter Györgyi 

Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője  



3 

Dr. Gálné Csabai Klára, a Dél-Budai Tanker. Kp. vezetője  

Laucsek István, tankerületi szakmai vezető  

Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző  

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke  

Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Strausz 

György 

 

Napirendekhez meghívottak:  

Khoórné Rápolthy Beáta, Albertfalva Óvoda Khoórné Rápolthy Beáta 

Halászné Bogdány Zsuzsanna, Dél-Kelenföldi Óvoda  

Tóth Ildikó, Észak-Kelenföldi Óvoda Tóth Ildikó 

Jánosné Szedlacsek Éva, Gazdagréti Óvoda  

Kazinczi Eszter, Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kazinczi Eszter 

Karkus Mihályné, Lágymányosi Óvoda Karkus Mihályné 

Pócsné Hermanics Mária, Sasadi Óvoda Pócsné Hermanics Mária 

Balla Krisztina, Szentimrevárosi Óvoda Balla Krisztina 

Dezsőné Sramkó Ágnes, a Vállalkozási Csoport referense Dezsőné Sramkó Ágnes 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök  

 

Jankó István: Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és a megjelent óvodavezető asszonyokat. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Első teendőnk jegyzőkönyv-hitelesítőt 

választani. Javaslom Farkas Krisztinát megválasztani.  

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

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Farkas Krisztina bizottsági tagot 

választja meg”. 

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

 

85/KKB/2017./VIII.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai 

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Farkas Krisztina bizottsági tagot választja meg.  

 

Jankó István: Napirendi vita következik. Három nyilvános és egy zárt ülési napirendre 

teszek javaslatot. Kérdések körét megnyitom. Lezárom. Vitát megnyitom. Lezárom. 

Hozzászólásra nem jelentkezett senki. Szavazásra teszem fel a mai ülés napirendjét a 

következők szerint: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadta el: Nyilvános ülés:  1./ A Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephely 

alapítványának székhely engedélyezési kérelme, előterjesztő: dr. Molnár László 

alpolgármester, 2./ A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása, a maximális csoportlétszám túllépésének és óvodai csoportok 

szüneteltetésének engedélyezése,  előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester, 3./ 

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

Jegyzői Igazgatóság igazgatója, 4./ Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos 

felmentési kérelem, előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója”.  

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

 

 

 

https://ao-docs.appspot.com/?locale=hu_HU&aodocs-domain=ujbuda.hu#Menu_viewDoc/LibraryId_0000013A068A4C9F39F15C0BBAB10A88/ViewId_0000013A06A1C9060076806DFC82043E/DocumentId_Oy1wX8z0YNP1elE9Bo/Filter_%7B%22includeSubFolders%22:%22false%22,%20%22keyword%22:%22%22,%20%22includeAttachments%22:%22false%22,%20%22a0000013CAE880E7AF5EAA2C87933083C%22:%22OvPZDGp0DVI1XfYbmi%22%7D/BreadCrumb_Oy1wEadyy7jgi82tlS:KKB%202014.%2012.%2016%20rendes*
https://ao-docs.appspot.com/?locale=hu_HU&aodocs-domain=ujbuda.hu#Menu_viewDoc/LibraryId_0000013A068A4C9F39F15C0BBAB10A88/ViewId_0000013A06A1C9060076806DFC82043E/DocumentId_Oy1wX8z0YNP1elE9Bo/Filter_%7B%22includeSubFolders%22:%22false%22,%20%22keyword%22:%22%22,%20%22includeAttachments%22:%22false%22,%20%22a0000013CAE880E7AF5EAA2C87933083C%22:%22OvPZDGp0DVI1XfYbmi%22%7D/BreadCrumb_Oy1wEadyy7jgi82tlS:KKB%202014.%2012.%2016%20rendes*
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86/KKB/2017./VIII.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

Nyilvános ülés:  

 

1./ A Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephely alapítványának székhely 

engedélyezési kérelme 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Meghívott vendég: Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda vezetője 

 

2./ A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása, a maximális csoportlétszám túllépésének és óvodai csoportok 

szüneteltetésének engedélyezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

Meghívott vendégek az óvodavezetők: Khoórné Rápolthy Beáta (Albertfalva 

Óvoda), Halászné Bogdány Zsuzsanna (Dél-Kelenföldi Óvoda), Tóth Ildikó 

(Észak-Kelenföldi Óvoda), Jánosné Szedlacsek Éva (Gazdagréti Óvoda), 

Kazinczi Eszter (Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda), Karkus Mihályné (Lágymányosi 

Óvoda), Pócsné Hermanics Mária (Sasadi Óvoda), Balla Krisztina 

(Szentimrevárosi Óvoda)  

 

3./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  

Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Zárt ülés:  

 

4./ Üzlet nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem 

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

Meghívott vendég: Dezsőné Sramkó Ágnes, a Vállalkozási Csoport referense 

 

……………………… 
 

 

1./ napirendi pont: A Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephely alapítványának 

székhely engedélyezési kérelme 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Jankó István:  Az előterjesztő nem kíván szólni, a kérdések körét megnyitom. Lezárom. A 

vitát megnyitom. Lezárom. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „A Kulturális és 

Köznevelési Bizottság úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, XI., 2337/9 helyrajzi szám alatt felvett, 

természetben 1112 Budapest, Törcsvár utca 19-23. szám alatt található ingatlant a TörcsVár 

Hagyományőrző és Óvodasegítő Alapítvány szívességi használat jogcímén székhelyként az 

illetékes bíróságnál bejelentse, és ezen ingatlan az Alapítvány székhelyeként bírósági 

nyilvántartásba vételre kerüljön. Határidő: 2017. augusztus 31., felelős: Jankó István elnök”. 

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

 

https://ao-docs.appspot.com/?locale=hu_HU&aodocs-domain=ujbuda.hu#Menu_viewDoc/LibraryId_0000013A068A4C9F39F15C0BBAB10A88/ViewId_0000013A06A1C9060076806DFC82043E/DocumentId_Oy1wX8z0YNP1elE9Bo/Filter_%7B%22includeSubFolders%22:%22false%22,%20%22keyword%22:%22%22,%20%22includeAttachments%22:%22false%22,%20%22a0000013CAE880E7AF5EAA2C87933083C%22:%22OvPZDGp0DVI1XfYbmi%22%7D/BreadCrumb_Oy1wEadyy7jgi82tlS:KKB%202014.%2012.%2016%20rendes*
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87/KKB/2017./VIII.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hozzájárul ahhoz, 

hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

tulajdonában lévő Budapest, XI., 2337/9 helyrajzi szám alatt felvett, 

természetben 1112 Budapest, Törcsvár utca 19-23. szám alatt 

található ingatlant a TörcsVár Hagyományőrző és Óvodasegítő 

Alapítvány szívességi használat jogcímén székhelyként az illetékes 

bíróságnál bejelentse, és ezen ingatlan az Alapítvány székhelyeként 

bírósági nyilvántartásba vételre kerüljön. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 
 

 

2./ napirendi pont: A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának meghatározása, a maximális csoportlétszám 

túllépésének és óvodai csoportok szüneteltetésének engedélyezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Dr. Molnár László: Tisztelt elnök úr, tisztelt Bizottság, először is engedjék meg, hogy 

mindenkit az új tanév elején nagy szeretettel köszöntsek, így megkülönböztetett figyelemmel 

köszöntsem az óvoda vezetőinket. Nem egy egyszerű nyár áll mögöttünk, bízom abban, hogy 

volt olyan is, akinek sikerült pihenni. Sajnos ezt nem minden óvodavezető mondhatja el 

magáról. Egyrészről ebben a munkában öröm is vegyül, hiszen elég komoly fejlesztések 

zajlanak az óvodáinkban. A tegnapi napon a KEOP-os pályázat négy óvodáját tudtam 

végignézni és azt gondolom, hogy bár még vannak bizonyos befejezésre váró munkák, de 

azért azt gondolom, hogy a jövő hét folyamán az óvodai munka megkezdésének nincs 

akadálya, illetve ma délelőtt folyamán a GAMESZ-szal folytatott egyeztetésem alapján is azt 

a visszajelzést kaptam az igazgatótól, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a még 

esetlegesen felmerülő munkákat is befejezik a héten és a jövő héttől a lehető legjobb 

körülményeket tudjuk biztosítani az óvodáknak. Tegyük ezt azért is, hiszen – mint az az 

előterjesztésből is kiderül, illetve a számokból kiderül – az Önkormányzat óvodái tudták 

teljesíteni azt a törvényi kötelezettségüket, hogy az augusztus 31-ig betöltött három éves korú 

gyermekek, tehát az összes gyermek elhelyezését biztosítani tudta az Önkormányzat. Mint azt 

a számokból is látják, ez elég komoly szám. Ha jól emlékszem hat, vagy kilenc fellebbezés 

érkezett  … hat, mind a hat gyermeknek sikerült rendezni a sorsát, így a legjobb tudomásunk 

szerint nincsen olyan törvényi probléma, ami akadályozná az óvodák működését. Az 

előterjesztés számait, illetve a különböző konzekvenciáit nem kívánom most különösebben 

részletezni, de talán az kivehető, hogy bizonyos városrészekben jelentős a túljelentkezés, 

illetve ami miatt most is itt ülünk, sajnos, hál’isten annyi gyermek van az óvodákban, hogy 

engedélyezni szükséges megítélésem szerint a csoportlétszám túllépését. Azt is el kell 

mondjam, hogy a nyár folyamán ezeknek a számoknak a tükrében, illetve lekértük a Népesség 

nyilvántartótól a most született, illetve az 1-2-3 éves gyermekeknek a létszámát is, azt kell 

mondjuk, hogy az elkövetkező években csökkenés semmilyen szinten nem várható az óvodai 

ellátásban, sőt, hogyha a nagyarányú ingatlanfejlesztések átadásra kerülnek, akkor feltehetően 

bizonyos városrészekben további nehézségeket kell megoldania az Önkormányzatnak. Erre 
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jelenleg is vannak már tervek, de mivel az élet soha nem egy statikus állapotot rögzít, éppen 

ezért ezeknek a terveknek a felülvizsgálata, priorizálása a közeljövőben újra fog történni, és a 

már meglévő fejlesztéseknek is a felgyorsításán dolgozik az Önkormányzat. Röviden ennyit 

szeretem volna mondani. A kérdésekre válaszolok, illetve kérem Molnár Ilona igazgató 

asszonyt, hogy egészítse ki.  

 

Győrffyné Molnár Ilona: Tisztelt Bizottság, én is sok szeretettel köszöntöm a bizottság 

tagjait az új tanév alkalmából és az intézményvezetőket. Az Alpolgármester úr által 

elmondottakat két dologgal szeretném kiegészíteni, egyszerre van jelen az előterjesztésben 

egy növekedés meg egy szüneteltetés kérdése is, és ez nem véletlen, hiszen abban a 

városrészben, ahol a szüneteltetést javasoljuk, ott egy picit kevesebb gyerek jelentkezett. 

Miután ma is a rendszerben tizenkét óvodapedagógus hiányzik a meglévő csoportokhoz, nem 

lett volna értelme fenntartani olyan kis létszámú csoportot, ami ellátási nehézséget jelentene. 

Ez a csoport, ha a beköltözések megtörténnek, várhatóan január-februárban indul, akár a 

Sasad-Liget, akár az egyéb területeken a kerületben, módunk van arra, hogy megnyissuk, 

természetesen, ha tudunk óvodapedagógust alkalmazni, amit reméljük, hogy meg tudunk 

tenni, akkor bármikor újra tudjuk nyitni. Tehát nem megszüntetjük a csoportot, csak 

szüneteltetjük ez alatt a tanév alatt, és meglátjuk a felmérés alapján – amit Alpolgármester úr 

említett –, hogy a kerület melyik részein vannak nagyobb feszültségek. Nagyobb feszültséget 

Gazdagrét környékén várunk tavasz tájékán. Ott most is elég magas a létszám, tehát a Sasad-

Liget átadása után nem nagyon fogunk tudni gyerekeket fölvenni, ezért majd föl tudjuk 

ajánlani a szülőknek ezt a területet. A szeptembertől december 31-ig született gyerekekkel 

számolunk úgy, hogy átvesszük a bölcsődéből, illetve, ha lesz hely, akkor egyes területeken, 

január-február tájékán még a hároméveseket át tudjuk venni. Ez azért is szükséges, mert a 

bölcsődei területen is elég magas jelentkezés szám van, és most várhatóan a jövő héten ülünk 

le a bölcsőde- és óvodavezetőkkel együtt, és ütemezzük, hogy ki tudják értesíteni a bölcsődés 

gyerekek szüleit, hogy milyen ütemben tudjuk a gyerekeiket felvenni. Köszönöm, ha kérdés 

van, akkor válaszolunk rá.  

 

Jankó István: Bár nem szorosan tartozik ide, de úgy gondolom, hogy ide való, mivel három 

évesekről beszélünk, lehet, hogy nem mindenki tudja, de szeptember 1-jétől a törvény úgy 

rendelkezik, hogy el kell végezni minden hároméves korú gyermek nyelvi szűrését. Azért 

ragadom meg most az alkalmat, mert itt ül minden óvodavezető asszony, úgyhogy arra kérem 

őket, hogy segítsék ezt a munkát, hiszen ez a munka a szülők bevonása nélkül lehetetlen, 

mivel a szűrést a szülők fogják elvégezni. Ez egy speciális szűrőeljárás, amivel a logopédus, 

az óvoda, az óvónő, az óvodavezető együttműködését feltételezi. Kérem önöket, hogy 

segítsék a szülők, illetve a logopédusok munkáját. Mert ez egy új dolog és nem tudjuk, hogy 

mi lesz a vége, de az biztos, hogy azok a gyerekek, hogyha kiszűrésre kerülnek, akkor 

prioritást élveznek, és elsősorban őket kell ellátni logopédiai szempontból.  

A kérdések körét megnyitom.  

 

Gajárszki Áron: Nem szorosan tartozik a témához, de nagyon érdekelne engem, úgyhogy 

gondolom a többieket is, hogy itt a kerületben ismét beindultak a lakópark építések, és sehol 

nem látom azt, hogy elő lenne írva, óvodák, illetve bölcsődék, vagy egyéb infrastruktúrának a 

létesítése. Ez sok esetben egy örökölt helyzet, vannak olyan építési engedélyek, amelyek már 

tíz éve kerültek kiadásra, – tehát lehet elmúlt „nyolcévezni” is, de most igazából a probléma –

de arra lennék kíváncsi, hogy van olyan, mi szabályozási tervet is érint, vagy módosítást, 

hogy ez hogyan fog kinézni a mi esetünkben, mi a Hivatalnak, illetve az Önkormányzat 

jelenlegi vezetésének az álláspontja ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy jó lenne abban az 

irányban lobbizni, hogy az építtetők létesítsenek óvodákat, illetve az Önkormányzat föl van-e 
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erre készülve, hogy bármilyen céltartalékot előirányoztunk-e arra, hogyha itt beköltözők 

lesznek egy-két éven belül, akkor azt a megnövekedett gyereklétszámot lehetőség szerint 

helyben kezeljük. Ne járjunk úgy, mint Tó városnál, vagy éppen Madár hegyen, ha jól tudom, 

csak a családi napközik, vagy óvodák működnek. 

 

Dr. Molnár László: Azt rögzítsük gyorsan, hogy ilyen törvényi kötelezettséget – legjobb 

tudomásom szerint – nem ír elő törvény. Sajnos, igen. Azt előírja, hogy ezt az 

Önkormányzatnak kell megoldania. Anélkül, hogy nagyon hosszas vitákat nyitnék meg, és 

nem szeretnék visszatérni olyan vitákra, amit a képviselő-testületi üléseken sokszor és sok 

formában megbeszéltünk már. Azt gondolom, hogy a legutóbbi település-rendezési 

szerződést, amit az Öböl fejlesztésénél kötött az Önkormányzat, ha jól emlékszem, ott 

konkrétan előírjuk. Ha jól emlékszem 150 fő befogadására alkalmas óvoda, bölcsőde került 

előírásra a fejlesztésben, nem tudok olyan fejlesztésről, ahol még korábbi időben ilyen 

előírásra került volna, de azt tudom mondani, hogy amit ebben a ciklusban kötöttünk 

település-rendezési szerződést, ott mindenhol volt ilyen típusú kérése az Önkormányzatnak, 

és mindenhol el tudtunk fogadtatni bizonyos mértékű humáninfrastruktúra fejlesztést is. 

Úgyhogy nagyon bízom abban, hogyha a jövőben ilyen település-rendezési szerződés 

megkötésére kerül sor, akkor az Önkormányzat ezt a hagyományt tudja majd folytatni, és az 

ilyen típusú előírásokat meg fogja tenni az Önkormányzat. Sőt két ilyen település-rendezési 

szerződésünk is volt, mert a másiknál, ha jól emlékszem 80 M forint hozzájárulást kért az 

Önkormányzat ilyen fejlesztésre. Tehát, ha az Önkormányzat követi az ilyen település-

rendezési szerződéseket, amiket a Képviselő-testület köt meg, ezeket érvényesítette az 

Önkormányzat, és tervezzük ezt a jövőben. 

 

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

Hozzászólót nem látok, lezárom. Két határozati javaslat van befűzve, szavazhatunk-e együtt, 

igen. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság 

úgy határozott, hogy a) a 2017/2018-as nevelési évben a XI. kerületi óvodáskorú gyermekek 

zavartalan ellátása érdekében engedélyezi a hatályos köznevelési törvény által meghatározott 

maximális csoportlétszám 20%-os túllépését az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák 

valamennyi, szám szerint 158 óvodai csoportjában; b) a 2017/2018-as nevelési évben az 

Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén (1119 Budapest, Tétényi u. 46-48.) 1 óvodai csoport 

szüneteltetését engedélyezi a várható csoportlétszám csökkenés figyelembe vételével; azzal a 

feltétellel, hogy amennyiben a kerületben jelentkező férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év 

közben megemelkedik, úgy a szüneteltetett csoport visszaállításra kerül. Határidő: 2017. 

augusztus 31., felelős: Jankó István elnök”. 

A bizottság11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

88/KKB/2017./VIII.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) a 2017/2018-as nevelési évben a XI. kerületi óvodáskorú 

gyermekek zavartalan ellátása érdekében engedélyezi a hatályos 

köznevelési törvény által meghatározott maximális 

csoportlétszám 20%-os túllépését az önkormányzati 

fenntartásban lévő óvodák valamennyi, szám szerint 158 óvodai 

csoportjában. 
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b) a 2017/2018-as nevelési évben az Észak-Kelenföldi Óvoda 

székhelyén (1119 Budapest, Tétényi u. 46-48.) 1 óvodai csoport 

szüneteltetését engedélyezi a várható csoportlétszám csökkenés 

figyelembe vételével; azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 

kerületben jelentkező férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év 

közben megemelkedik, úgy a szüneteltetett csoport 

visszaállításra kerül. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

……………………… 
 

 

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

 

Jankó István: Kérdések körét megnyitom. Lezárom. Vitát megnyitom. Lezárom. Egy 

határozati javaslatot teszek fel szavazásra: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy 

határozott, szakmailag igazolja, hogy a határozat mellékletét képező táblázatban foglalt 

támogatottak a támogatási célnak megfelelően használták fel a támogatási összegeket. 

Határidő: 2017. augusztus 30., felelős: Jankó István elnök”. 

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

89/KKB/2017./VIII.29./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 2 tartózkodással úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a 

határozat mellékletét képező táblázatban foglalt támogatottak a 

támogatási célnak megfelelően használták fel a támogatási összegeket. 

 

Határidő: 2017. augusztus 30. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 
89/KKB/2017./VIII.29./ számú határozat melléklete 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
Albertfalvi Don Bosco 

Kat. Ált. Iskola 
Vidámság Napja rendezése 2017. augusztus 30. 

100 000 Ft 

utófinanszírozás 

2. 
Az Eötvös Collegiumért 

Alapítvány 

Az Ingenia Hungarica III. 

kötetének kiadása 
2017. augusztus 30. 

200 000 Ft 

utófinanszírozás 

3. 
Cseperedjünk 

Egészségesen 

Alapítvány 

Az óvodai csoportok 

virágültetése a Föld Napja 

alkalmából 

2017. augusztus 30. 72 000 Ft 
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4. 
Gyepűk Népe 

Alapítvány 

A XVI. Virágok 

Vetélkedése verseny 

rendezése 

2017. augusztus 30. 150 000 Ft 

Tábori támogatás 

5. 
BKLUB Galéria 

Egyesület 

Kézműves, művészeti és 

sporttábor 
2017. augusztus 30. 314 834 Ft 

6. 
Carl Rogers Iskola 

Alapítvány 
Tanévzáró tematikus tábor 2017. augusztus 30. 100 000 Ft 

7. 
Egri Csillagok 

Alapítvány 
Természetvédelmi tábor 2017. augusztus 30. 200 000 Ft 

8. 
Fogyatékos 

Kisiskolásokért 

Alapítvány 

Állótábor 2017. augusztus 30. 120 000 Ft 

9. 
Szellemi Sérült 

Testvéreinkért 

Alapítvány 

Önellátó integrált állótábor 2017. augusztus 30. 300 000 Ft 

10. Szent Gellért Plébánia Állótábor 2017. augusztus 29. 200 000 Ft 

Egyéb támogatás 

11. 
Ifj. Gróf Andrássy 

Gyula Alapítvány 

Ismeretterjesztő film 

készítése "A két gróf 

Andrássy Gyula" címmel 

2017. július 30. 250 000 Ft 

12. 
Kulturális Tizenegy 

Egyesület 

Eleven Majális 2017 

rendezése 
2017. július 30. 4 000 000 Ft 

Újbuda Mecénás ösztöndíj 

13. Uray Ágnes Mária alkotói  2017. június 30. bruttó 75.000 Ft/hó 

14. Serényi Hugó Zsigmond alkotói  2017. június 30. bruttó 75.000 Ft/hó 

15. Monori Anita pályakezdő  2017. június 30. bruttó 60.000 Ft/hó 

16. Brjeska Dóra pályakezdő 2017. június 30. bruttó 60.000 Ft/hó 

Cseh Tamás zenei ösztöndíj 

17. Bede Péter zenei 2017. június 30. bruttó 75.000 Ft/hó 

     

 Budapest, 2017. augusztus 30.  Jankó István  

   elnök  
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Jankó István: Zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

Budapest, 2017. augusztus 29. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2017. augusztus 31. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2017. szeptember ... 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Farkas Krisztina  Jankó István 
bizottsági tag elnök 

 


