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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG 

Sorszám: 6.                                 Ikt. sz.: I-496-2/2018. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2018. április 17-én 15.35 órától tartott rendes, 

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

sz. termében.  

 

Bizottság tagjai közül jelen vannak:  

Jankó István elnök, 

Farkas Krisztina alelnök 

Görög András alelnök 

Bába Szilvia  

Csernus László  

Gajárszki Áron  

Hintsch György  

Horváth Péter Kornélné  

Kiss Anna  

Sass Szilárd  

Szabó András  

Vitéz Gyula  

 

Bizottság tagjai közüli távol vannak:       

-  

 

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  
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Képviselők: 

Barabás Richárd   

dr. Bács Márton   

Budai Miklós   

Gyorgyevics Miklós   

Haidar Norbert   

Junghausz Rajmund   

Kerékgyártó Gábor   

Ludányi Attila   

Keller Zsolt   

Nagyné Antal Anikó   

Szabó György   

Turbók Jánosné   

Vécsei Éva   

Wendlerné dr. Pirigyi Katalin   

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei 

Vladimorova Milena, Bolgár ÖK   

Kárpáti István, Cigány ÖK   

Dr. Korani Lefki, Görög ÖK  

Németh Istvánné, Horvát ÖK   

Pauer Béla, Lengyel ÖK  

Imreh Ferenc József, Német ÖK   

Tóth András, Örmény ÖK   

Elekes Gabriella, Román ÖK   

Hladinec Péter, Ruszin ÖK   

Becseics Péter, Szerb ÖK   

Klauszné Fuzik Ildikó, Szlovák ÖK   

Kondor Péter, Szlovén ÖK   

Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna, Ukrán ÖK   

Polgármesteri kabinet: 

Técsi Judit kabinetvezető  

dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes  

Szabó László kabinetvezető-helyettes  

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  

 

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

Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csoport referense  

Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csoport mtsa. Dömök Viktória 

Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző  

H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin 
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Külsős állandó meghívottak:  

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

igazgatója 

 

Laucsek István, a Dél-Budai Tankerületi Központ szakmai 

igazgatóhelyettese 

Laucsek István 

Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete  

Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője  

Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke  

Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében   

Napirendekhez meghívottak:  

Dezsőné Sramkó Ágnes, a Vállalkozási Csoport mts.-a Dezsőné Sramkó Ágnes 

Jánosné Szedlacsek Éva, a Gazdagréti Óvoda vezetője h. Steixnerné Strausz Ildikó 

Szebeni Dóra, a KözPont Kft. közművelődési vezetője Szebeni Dóra 

Fülöp Krisztina, a Programkoordinációs Csoport mts.-a Fülöp Krisztina 

 

Az ülést vezeti: Jankó István elnök  

 

Jankó István: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, elkezdenénk a bizottsági 

munkát, de mielőtt elkezdenénk, jegyzőkönyv-vezetőt választunk. Javaslatom Bába Szilvia.   

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

ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Bába Szilvia bizottsági tagot 

választja meg”. 

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

 

24/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és 

Bába Szilvia bizottsági tagot választja meg.  

 

Jankó István: A mai napon egy zárt és 9 nyilvános napirendre teszek javaslatot.  

A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Szavazásra teszem fel a mai ülés napirendjét a következők szerint: „A Kulturális és 

Köznevelési Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Zárt ülés: 1./ 

Üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelmek, előterjesztő: 

Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója; Nyilvános ülés: 2./ Köznevelési 

feladatokkal kapcsolatos döntések, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; a) A 

Gazdagréti Óvoda alapító okiratának módosítása, b) A Weiner Leó Zeneiskola-

Alapfokú Művészet Iskola és Zeneművészeti Szakgimnáziummal kapcsolatos fenntartói 

jog átvételének véleményezése, c) Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola volt 

gondnoki lakásának vagyonkezelésbe adása; 3./ Köznevelési intézmények 

átszervezésének véleményezése, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester, 4./ 

Partnervárosi gyerekek táboroztatása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 

2018. évi közművelődési támogatások, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester;  5./ 

2018. évi közművelődési támogatások, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 6./  

A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Közművelődési 

megállapodásának és Ingyenes használati szerződésének módosítása, előterjesztő: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester; 7./ Új emléktábla állítása, előterjesztő: Jankó István elnök; 

8./ A 2018. évi érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása, előterjesztő: dr. Téglási 

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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László; 9./ Újbuda névhasználat – „Újbuda Medical Center”, előterjesztő: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester; 10./ Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása, előterjesztő: 

dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója”. 

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

 

25/KKB/2018./ IV.17./ számú határozat 
 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

Zárt ülés:  

 

1./ Üzletek nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelmek  

Előterjesztő: Magyar Tamásné a Hatósági Igazgatóság igazgatója 

 

Nyilvános ülés:  

 

2./ Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

a) A Gazdagréti Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

b) A Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú Művészet Iskola és Zeneművészeti 

Szakgimnáziummal kapcsolatos fenntartói jog átvételének véleményezése 

 

c) Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola volt gondnoki lakásának 

vagyonkezelésbe adása 

 

3./ Köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

4./ Partnervárosi gyerekek táboroztatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ 2018. évi közművelődési támogatások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

6./ A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Közművelődési 

megállapodásának és Ingyenes használati szerződésének módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

7./ Új emléktábla állítása 
Előterjesztő: Jankó István elnök 

 

8./ A 2018. évi érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása 
Előterjesztő: dr. Téglási László 

 

9./ Újbuda névhasználat – „Újbuda Medical Center”  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

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

 

……………………… 

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Laucsek István, a Dél-Budai Tankerületi Központ 

szakmai igazgatóhelyettese. 

 

2./ napirendi pont: Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

a) A Gazdagréti Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

b) A Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú Művészet Iskola és 

Zeneművészeti Szakgimnáziummal kapcsolatos fenntartói jog 

átvételének véleményezése 

 

c) Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola volt gondnoki 

lakásának vagyonkezelésbe adása 
 

Dr. Molnár László: Mint azt bizonyára tudják, a gazdagréti Óvoda bővítése folyamatban 

van, ha esetleg jártak arra mostanában, akkor a munkagépeket is látni, hogy ott fúrják a 

környéket. Bízunk abban, hogy előbb-utóbb a műszaki nehézségeken is úrrá lesznek és be 

tudják fejezni a beruházást. Ugyanakkor, hogyha ez teljesül, akkor szükség van arra, hogy az 

új csoportszobáknak egyrészről a dologi kiadásait, eszközeit beszerezzük, illetve a szükséges 

személyi feltételeket is biztosítsuk, pedagógusokat, gyógypedagógust, pedagógiai asszisztenst 

és a technikai személyzetet. Az előterjesztés egy része ezeknek a feltételeknek a biztosításáról 

szól, illetve az ehhez szükséges anyagi forrásoknak az elkülönítéséről, a második része pedig, 

ha az óvoda bővül, akkor a gyermeklétszám is, ennek megfelelően az alapító okirata is bővül, 

és annak a módosításáról van benne szó. 

 

Jankó István: A Gazdagréti Óvodával kapcsolatban a kérdések körét megnyitom. Lezárom. 

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

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy 

határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 

Gazdagréti Óvoda alapító okiratának módosítása” című napirendi pontot. Határidő: 2018. 

április 19., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

27/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek „A Gazdagréti Óvoda alapító 

okiratának módosítása” című napirendi pontot. 

  

Határidő: 2018. április 19. 

Felelős:    Jankó István elnök 
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Dr. Molnár László: A törvényi felhatalmazások keretei között február 28-án a Budapesti 

Főegyházmegye jelezte az Önkormányzatnak, hogy át kívánja venni a Weiner Leó 

Zeneiskola-Alapfokú Művészet Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium fenntartását. Az 

előírásoknak megfelelően különböző vélemények kikérése megtörtént, így a szülői 

közösségnek a véleménye, illetve az alkalmazotti közösségnek is a véleménye megtörtént. A 

szülői közösség levélben fejezhette ki a szavazatát, a szavazó szülőknek a nyolcvanegy 

százaléka támogatta a fenntartóváltást. Ez ezeregyszáz szülőt jelent, ha jól emlékszem, illetve 

a munkavállalóknak is a hetvenkilenc százaléka támogatta a fenntartóváltást. Értelem szerűen 

az önkormányzatnak is lehetősége van arra, hogy a véleményét kifejtse, illetve mint 

tulajdonos értelem szerűen ki is kell fejtenünk a véleményünket. Mi azt gondoljuk, hogy 

számunkra Újbudán legfontosabb az, hogy a Weiner Leó Zeneiskola ugyan azon a magas 

szinten működjön, mint jelenleg is, biztosítsák az alapfokú művészetoktatást és 

meggyőződésünk, hogy akkor lehet ezt a magas szintű alapfokú művészetoktatást biztosítani, 

hogyha a szakgimnáziumot is tovább működtetik, hiszen az így tanító pedagógusok és a 

szakmai munka nyújtja számunkra azt a garanciát, hogy ezen a magas színvonalon 

folytatódhat a zeneoktatás. Ezekre a feltételekre a Főegyházmegye azt mondta, hogy 

természetesen ugyan ebben a rendszerben kívánja fenntartani az intézményt, ezért javasoljuk 

azt, hogy az önkormányzat is azt a döntést hozza meg a képviselő-testületi ülésen, hogy nem 

emelünk kifogást a fenntartóváltással kapcsolatban. A kérdésről értelemszerűen a törvényi 

rendelkezésnek megfelelően a miniszter fog majd dönteni, hogy átadja-e a 

Főegyházmegyének a fenntartást, vagy nem adja át, ezt május 31-ig teheti meg a miniszter. 

Majd értelem szerűen, hogyha majd ez a döntés megszületik és szükséges, akkor vissza fog 

kerülni az önkormányzat elé, hiszen a vagyonkezelői szerződéseket ennek megfelelően 

szükséges majd módosítani, mert a Főegyházmegye azt is kérte, hogy ugyan ilyen 

vagyonkezelői szerződésben szeretné működtetni, ugyan ezen helyszíneken az intézményt. 

Kérem a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Bába Szilvia: Az lenne a kérdésem, hogyha a Katolikus Egyház átveszi az üzemeltetést, az 

mennyiben fogja befolyásolni a felvett gyerekeket, tehát, hogy milyen vallási 

hovatartozásúak. Mennyire lesz elvárás, hogy katolikus legyen az a gyerek, aki ide 

felvételizik? Szemben azzal, hogy a zenei tehetségét vizsgálják. 

 

Görög András: Érdeklődnék, hogy voltak értekezletek az intézményben, ennek 

jegyzőkönyveit, vagy bármit láthatnának-e, mert nem volt föltöltve semmi. A nyolcvanegy 

százalék alapján szerettem volna megkérdezni, hogy ez csak a középfokú volt, vagy csak az 

alapfokú, mert a számokból ítélve úgy gondolom, hogy csak az alapfokú intézménybe járó 

tanulók is bele tartoznak, mert ezres számot említettél. Érdekelne, hogy miért akarja átvenni 

az egyház ennek a működtetését? Miért nem jó, ha állami működtetésben működik tovább. A 

későbbiekben a kerületben van-e alternatívája egyébként, vagy aki zeneiskolába jár, az csak 

egyházi iskolába járathatja a gyereket, mint középfokon, mint alapfokon, vagy van-e más 

alternatívája itt a kerületben. 

 

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

 

Dr. Molnár László: Megtisztel a bizalom, de a kérdések egy jelentős részére nem az én 

kompetenciám válaszolni. Meg fogom kérni Laucsek urat, hogy a Tankerületi Központ 

nevében, esetleg hogyha van valami hozzáfűzni valója, vagy tud konkrétabban válaszolni, 
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akkor majd legyen kedves segíteni nekem. Összességében elmondhatom azt, hogy az alapfokú 

művészeti oktatásnál a felekezeti hovatartozást senki nem vizsgálta és a jövőben sem kívánja 

az egyház az eddig tett nyilatkozatai alapján vizsgálni. Nem csak üzemeltetésről, hanem 

fenntartásra is át fogja venni, tehát az egész intézményt ők fogják nemcsak üzemeltetni, 

hanem fenntartani is. Azt, hogy miért akar az egyház átvenni egy zeneiskolát, esetleg tőlük 

kellene megkérdezni. Nekem erre vonatkozóan nincs információm, én kivetni valót ebben 

egyébként nem látok, hogyha szakgimnázium részét nézem, akkor azt mondom, hogy 

egyébként Budapesten – ha jól tudom – három zenei szakgimnázium van, tehát van arra 

módja azoknak, akik zenei tehetséggel bírnak, hogy szakgimnáziumi képzésben 

részesüljenek, és elzárkóznak az egyházi fenntartású iskolák elől, azoknak természetesen van 

módjuk a főváros egyéb zeneiskoláiba részt venni. A jegyzőkönyvet szívesen odaadnám, de 

én sem kaptam jegyzőkönyvet, az az intézménynél van, azt a Tankerülettől kell elkérni. 

Sajnos azt nem tudom megígérni, hogy feltöltöm, mert én sem kaptam ilyen jegyzőkönyvet. 

Az alapfokú oktatás értelem szerűen marad itt a kerületben, zárójelben a szakgimnázium része 

is marad a kerületben, tehát ugyan azt a képzést fogják nyújtani. A riadalmakkal ellentétben 

azért – bár én nem vagyok zenész berkekben nagyon ismerős – de, ha jól tudom, akkor a 

Weiner Leó zeneiskolának a szakképzésében jelenleg is nagyon erős, és nagyon komoly 

hangsúly van az egyházzenei képzésen, hiszen alapvetően ez a komolyzenére épülő iskola és 

itt soha nem a jazz, és a hasonló oktatásnak a színvonala volt magas. Az, hogy a középkori 

egyházzenének a mibenlétét oktatni fogják, ebben egészen biztos vagyok, de abban is biztos 

vagyok, hogy nem fogják jobban oktatni, mint jelenleg. DE ez már szubjektív vélemény volt. 

 

Laucsek István: Természetesen én sem tudok válaszolni a „mi lesz ha” kérdésekre, tudniillik 

ott az egyház a kompetens abban, hogy mi történik, ha a miniszter úgy dönt, hogy átadja az 

iskola fenntartói jogát a katolikus egyház számára. Mi abban járhatunk el, hogy az eljárás 

jogszerűen megtörténjen. Ez lezajlott a köznevelési törvény kötelezővé teszi még a miniszteri 

döntést megelőzően. Ezt alpolgármester úr ismertette, hogy meg kell kérdezni minden tanulói 

jogviszonyban lévő gyermek szülőjét, illetve a nagykorú gyermek esetén a nagykorú 

gyermeket. Ez megtörtént, írásban, titkosan adták le a szavazataikat, ez azt jelentette, hogy 

akkor, amikor minderre sorkerült, akkor ezernégyszázkilencvenkilenc tanulói jogviszonnyal 

rendelkező gyermek volt, és ennek – abban a bontásban, amit elmondtam – a nagykorúak 

önmaguk szavaztak, a szülőknek pedig a 81,05 % -a mondott igent erre a bizonyos fenntartó 

váltásra. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályok értelmében most a miniszter – ahogy 

alpolgármester úr is elmondta – van abban a helyzetben, hogy május utolsó munkanapjain 

döntést hozzon az átadásról. Azt, hogy az egyház utána mit fog csinálni, ezt tőlük kell 

megkérdezni.  

 

Jankó István: A vitát megnyitom.  

 

Görög András: Arra kaphatunk-e ígéretet, hogy a testületi ülésig a jegyzőkönyvek 

felkerülnek a rendszerbe, illetve akkor ezek szerint a kerületben nincs alternatívája, rendben, 

hogy Budapesten el lehet menni máshova …  

 

Laucsek István: A Dél-Budai Tankerületben van alapfokú művészeti oktatási intézmény, 

tehát a Dél-Budai Tankerület fenntartásában, vagyis állami fenntartásban van a Nádasdy 

Budafokon, amelyik alapfokú művészeti oktatással foglalkozik. Bocsánat, erre nem 

válaszoltam az előbb. 

 

Görög András: Ahol kijáró tanár van a zeneiskolában, akkor most a Nádasdy fog oda kijárni, 

a kérdésem egyébként erre irányult, ha aki nem az egyházi intézményt akarja igénybe venni, 
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vagy nem tudja a kerületben a megszokott módon igénybe venni. Konkrétan erről szól a 

kérdésem. Hogy a gyerekek, akik a nem az egyházi iskolát választják, igénybe tudják-e venni 

a megszokott módon nem egyházi intézményben az alapfokú oktatást. A középfokot tudom, 

hogy nem, az alapfokút igénybe tudják-e venni a megszokott módon? 

 

Laucsek István: A fenntartói jog átadás azt jelenti, hogy minden marad a régiben. Ott voltam 

az egyházi tájékoztatón, azt tudom elmondani, ami ott elhangzott. Ez azt jelenti, hogy a 

gyerekek ugyan annál a tanárnál, ugyan ott fogják megkapni, ugyan azt az oktatást. 

Egyébként nehezen is tudom elképzelni, hogy mondjuk a szolfézst másképp lehet oktatni 

egyházi fenntartásban, mint államiban, de azt tudom mondani, akit zavar az, hogy ugyan az a 

pedagógus most egy más fenntartó alatt fogja okítani ugyan azon a helyszínen, annak van 

módja a Dél-Budai Tankerületen belül az alapfokú művészeti oktatást igénybe venni. Nyilván 

akkor nem ugyan azon a helyszínen, hiszen ott nem tudjuk, hogy hogy lesz. 

 

Görög András: Elbeszéltünk egymás mellett, a rövid válasz az, hogy nem. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Jankó István: Szerintem ezt most fejezzük be. 

 

Laucsek István: Bocsánat, de ez tényleg szakmai kérdés, a tanár oda megy ki, ahol van 

gyerek. Tehát ahol nincsen gyerek, ott nem lesz oktatás. Ez most is így van. Tehát ahol most 

van, mit tudom én furulyaoktatás, és jövőre nem jelentkezik gyerek, akkor nem lesz. 

Függetlenül attól, hogy ki a fenntartó. 

 

Jankó István: Van-e még hozzászóló, nincsen. A vitát lezárom. Ennek a résznek a két 

határozati javaslatáról fogunk szavazni: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú 

Művészet Iskola és Zeneművészeti Szakgimnáziummal kapcsolatos fenntartói jog 

átvételének véleményezése” című napirendi pontot. Határidő: 2018. április 19., felelős: 

Jankó István elnök. 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

28/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 

tartózkodással úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek „A Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú 

Művészet Iskola és Zeneművészeti Szakgimnáziummal kapcsolatos 

fenntartói jog átvételének véleményezése” című napirendi pontot.  

 

Határidő: 2018. április 19. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

Dr. Molnár László: Bizonyára a bizottság tagjai már emlékeznek, hiszen az egy régebbi 

gondolat volt, hogy az I. számú Szakértői Bizottságot a jelenlegi helyéről megpróbáljuk 

segíteni, valahova máshova költözzenek el, és azon a helyszínen, ahol most végzik a 
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tevékenységüket, a Montágh további óvodás csoportokat tudna nyitni, erre óriási szükség 

lenne a kerületi nagyszámú autista gyermeknek a nevelése miatt. Jelenleg egyetlen 

lehetőséget találtunk továbbra is, amit fel tudunk ajánlani, illetve támogatni tudunk, hogy 

hova tudjon elköltözni a Bizottság, ezt ideiglenesen a Petőfi Iskolában lehetne kialakítani ezt 

a területet, ahol ők elvégezhetnék a különböző vizsgálatukat, illetve a munkájukat, addig amíg 

meg nem oldódik a végleges elhelyezésük. Ezen módon lehetne most már arról dönteni, hogy 

minél előbb elindulhasson a Montághban az autista csoport. Az önkormányzat első lépésben 

azt a hozzájárulást teszi, hogy a Petőfi Iskola területén található gondnoki lakást is átadjuk 

vagyonkezelésbe a Tankerületi Központnak, különböző raktározási funkciókra, illetve egyéb 

olyan funkciókra, amire szükségük van. Ha elkészülnek a tervek és megszületik a 

megállapodás, akkor természetesen az önkormányzat ezt anyagilag is támogatni kívánja, hogy 

ez a költözés megvalósulhasson és az új helyszínnek a kialakítása megtörténhessen.  

 

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

Egy határozati javaslat van befűzve: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek „Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola volt 

gondnoki lakásának vagyonkezelésbe adása” című napirendi pontot. Határidő: 2018. április 

19., felelős: Jankó István elnök 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

29/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek „Az Újbudai Petőfi Sándor Általános 

Iskola volt gondnoki lakásának vagyonkezelésbe adása” című 

napirendi pontot.  

 

Határidő: 2018. április 19. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

 

3./ napirendi pont: Köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Győrffyné Molnár Ilona: A Tankerület ebben az évben is írt nekünk egy levelet, amiben a 

véleményünket kéri azzal kapcsolatban, hogy az előterjesztésben felsorolt intézményeknél 

módosításokat hajtsanak végre az alapító okirat egyes pontjain, hiszen ott is a hatályos 

köznevelési törvény szerint május 31-ig lehet dönteni ezekről. Az előterjesztés tartalmazza, 

hogy a Domokos Pál Péter és a Petőfi esetében a férőhelyszám változásra tettek javaslatot, a 

Lágymányosi iskola esetében arra, hogy kikerüljön a feladatokból a mozgásszervi fogyatékos 

gyermekek kifejezése, tekintettel arra, hogy a Csíkihegyekben elkészítettük az elmúlt években 

az akadálymentesítést, tehát oda került be ez a feladat. A Bárdosban sajnos nem megoldható, 

vagy nagyon nagy költséggel oldható meg ennek a liftnek a beszerelése. A Teleki esetében 
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pontosításra került a nemzetiségi oktatással kapcsolatos feladatok, és a Weiner Leó 

Zeneiskolában is olyan feladatok kerülnek pontosításra, amelyek kifutó jelleggel megszűnnek, 

illetve bekerülnek ebbe a feladatrendszerbe. Kérném a Bizottságot, átnézve a szakmai 

feladatokat, javasolható, hogy úgy döntsön a Bizottság, hogy támogatja ezeknek a 

feladatoknak a módosítását az adott intézményekben. 

 

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

 

Görög András: A címet olvasva, hogy átszervezés, kicsit félrevezető, mert nagy 

átszervezések nincsenek benne csak pontosítások. Egy bekezdéshez fűznék hozzá néhány 

gondolatot, azért ezt nagyon bátran elintéztük ezt a Lágymányosi iskolát, hogy kivettük az 

alapító okiratból a mozgásszervi fogyatékkal élő gyermekek elhelyezését. Én azért ezt nem 

tenné. Nem hiszem, hogy olyan nagydolog lenne, ha a kerületben nem csak a Csíkihegyek 

utcai általános iskolában fönt Gazdagréten lehetne akadálymentesített, hanem egy lenti iskola 

is, a kerületben két iskolát el kell, hogy bírjon egy ekkora kerület, hogy akadálymentesítsük, 

és ne egy helyre tudják vinni a gyerekeket. Én egyébként benne hagynám, és egy határidőhöz 

kötném, hogy mikor építsük ki. Szerintem ez nem egy olyan mértékű beruházás, amit 

szerintem egy ekkora kerület egy új miniszter támogatásával ne tudna megvalósítani. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: A köznevelési törvény átszervezésnek hívja ezeket a pici 

módosításokat is, tehát nem tudunk mást tenni, ezt kell a szövegbe beleírnunk. A másik 

kérdésre, nekem az a javaslatom – mert erről már beszéltünk a Tankerülettel -, hogy a 

Bárdosban megoldhatatlan, több évtizede kínlódunk ezzel a kérdéssel, de abban partnerek 

vagyunk, hogy keressünk itt belül, Kelenföld környékén egy olyan iskolát, ahol ezt meg lehet 

lépni közösen, és akkor annak az alapító okiratába betennénk ezt. Most az a javaslatom, hogy 

miután itt nem megoldható, ezt mindenképpen vegyük ki és akkor a következő időszakban, 

akár egy határidővel, hogy a tankerülettel közösen tegyünk javaslatot sokkal olcsóbban és 

valóban megoldható ez a feladat. Esetleg tényleg Kelenföld környékére kellene egy ilyen 

javaslatot tenni. 

 

Görög András: Ezt kiegészítő határozati javaslatba be tudjuk venni? Akkor egyébként úgy 

támogatom. Legalább vizsgáljuk meg év végéig, hogy mi történik. 

 

Jankó István: Előterjesztő befogadja.  Több hozzászóló nincs, a vitát lezárom. Ezzel a 

módosítással együtt teszem fel szavazásra a határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy 

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

fenntartásában működő Domokos Pál Péter Általános Iskola (1119 Budapest, Sopron út 50.), 

az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola (1116 Budapest, Kiskőrös u. 1.), a Lágymányosi 

Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1117 Budapest, Baranyai u. 16-18.), az 

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola (1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.), a Bethlen Gábor 

Általános Iskola és Gimnázium (1115 Budapest, Bartók B. út 141.), az Újbudai Montágh Imre 

Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Iskola 

(1119 Budapest, Fogócska u. 4.)  és a Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és 

Zeneművészeti Szakgimnázium (1112 Budapest, Neszmélyi út 30.) szakmai 

alapdokumentumainak módosítását. Egyúttal felkéri a döntéshozókat, hogy ez év végéig 

vizsgálják meg, hogy a kerület belsejében melyik általános iskolát lehet alkalmassá tenni a 

mozgásszervi fogyatékos gyermekek fogadására. Határidő: 2018. április 17., felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester”.  

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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30/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy támogatja a Dél-Budai 

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

fenntartásában működő Domokos Pál Péter Általános Iskola (1119 

Budapest, Sopron út 50.), az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola 

(1116 Budapest, Kiskőrös u. 1.), a Lágymányosi Bárdos Lajos Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1117 Budapest, Baranyai u. 16-18.), 

az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola (1119 Budapest, Bikszádi u. 

61-63.), a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium (1115 

Budapest, Bartók B. út 141.), az Újbudai Montágh Imre Általános 

Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és 

Készségfejlesztő Iskola (1119 Budapest, Fogócska u. 4.)  és a Weiner 

Leó Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti 

Szakgimnázium (1112 Budapest, Neszmélyi út 30.) szakmai 

alapdokumentumainak módosítását. 

 

Egyúttal felkéri a döntéshozókat, hogy ez év végéig vizsgálják meg, 

hogy a kerület belsejében melyik általános iskolát lehet alkalmassá 

tenni a mozgásszervi fogyatékos gyermekek fogadására. 

 

Határidő: 2018. április 17.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………… 

 

 

 

4./ napirendi pont: Partnervárosi gyerekek táboroztatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Ahogy az anyagban is szerepel, itt most a Képviselő-testület elé azokat a 

gyermektáboroztatásokat szeretnénk vinni, amikhez alapítványok kapnak pénzt. Itt szerepel 

három iskola, és kérném a Bizottságot, hogy támogassa ezt az előterjesztést ilyen összegben. 

 

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

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

Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Partnervárosi gyerekek táboroztatása ” 

című napirendi pontot. Határidő: 2018. április 19., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

31/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra 
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javasolja a Képviselő-testületnek „Partnervárosi gyerekek 

táboroztatása ” című napirendi pontot.  

 

Határidő: 2018. április 19. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

 

5./ napirendi pont: 2018. évi közművelődési támogatások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

Dr. Téglási László: Ahogy az anyag is tartalmazza, ez lenne a javaslat a közművelődési 

támogatásokkal kapcsolatban. Tegnap pénzügyi bizottságon Hintsch képviselő megkérdezte, 

és válaszoltam is rá, hogy azokat a szervezeteket, akik esetleg kevesebbet kapnak, vagy nem 

kapnak annyit, azok más formában tudnak majd segítséget kapni. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. 

 

Gajárszki Áron: Az előterjesztésben volt egy érdekes rész, hogy a Szkéné Színházzal 

megszűnt a kapcsolat. Erről, ha kicsit bővebb tájékoztatást kaphatna. A Szkéné nem szökött 

el, ott van helyben, lehet velük beszélgetni, biztos örülnek a támogatásnak, örülnék, ha erről 

több információt kapnék. 

 

Dr. Téglási László: Ezt lefordítom, azt jelenti, hogy a Szkéné kapott eddig támogatást, tavaly 

valahogy nem sikerült neki az elszámolás. Felszólítottuk, kommunikáltunk velük, 

személyesen is, levélben is. Nem szerettünk volna kvázi hatóságként eljárni, hanem segíteni 

akartuk az elszámolásukat. Valami miatt ez valahogy a Szkénével ez nem működik. Nem 

tudom miért. Személyes találkozó is volt, és mégsem működik. Ha jól tudom – és nem akarok 

most ebbe belemenni – de vannak más projektjeik is, lehet, hogy avval ment el az idő, meg az 

emberi ráfordítás, úgyhogy egyelőre ennyi.  

 

Jankó István: Elszámoltak végül? 

 

Dr. Téglási László: Nem. 

 

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

 

Gajárszki Áron: Ez igazából kérdés. Mekkora összegről van szó? Kaphatnék erről 

információt? Szerintem elég fontos pontja a kerület kulturális életének és szomorúan hallom, 

persze, el tudom fogadni. 

 

Jankó István: 500 E forintot kaptak. 

 

Gajárszki Áron: Lehet, hogy túl kicsi az összeg arra, hogy komolyan vegyék. Jó.  

 

Jankó István: Ez nem így működik. 
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A vitát lezárom. A becsatolt táblázat alapján szavazunk: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „2018. évi közművelődési 

támogatások” című napirendi pontot. Határidő: 2018. április 19., felelős: Jankó István 

elnök”. 

A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

32/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek „2018. évi közművelődési 

támogatások” című napirendi pontot.  

 

Határidő: 2018. április 19. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szebeni Dóra, a KözPont Kft. közművelődési vezetője. 

 

6./ napirendi pont: A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 

Közművelődési megállapodásának és Ingyenes használati 

szerződésének módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Szebeni Dóra: A módosításnak mindössze az a lényege, hogy a Kft. raktározási kérdése, 

amióta a Kérő utca 3. 60+-os, illetve átalakult az európai uniós beruházás kapcsán, 60+ és 

egyéb feladatokat ellátó központtá, nem volt megoldva a raktárunk. A Lágymányosi utca 5-

ben a raktár elképzelés nem megvalósítható, olyan állapotban van az ingatlan, nem tudjuk 

hasznosítani, nem lehet megoldani, hogy ott bármit tároljunk. Találtunk másik megoldást 

ennek az átvezetéséről van szó, a Lágymányosi utca visszaadása, és a Fonyód utca 2-4-nek a 

beemelése. 

 

Jankó István: Milyen raktár ez, mi van benne? 

 

Szebeni Dóra: A sátraktól kezdve, a sörpadokig, mindenféle használt és nem használt 

eszközökig, székekig, tehát a kilenc telephely, az összes közösségi ház összes szabadtéri 

rendezvényének eszközei. 

A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A KözPont Újbudai 

Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Közművelődési megállapodásának és Ingyenes 

használati szerződésének módosítása” című napirendi pontot. Határidő: 2018. április 19., 

felelős: Jankó István elnök”. 
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A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

33/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek „A KözPont Újbudai Kulturális, 

Pedagógiai és Média Kft. Közművelődési megállapodásának és 

Ingyenes használati szerződésének módosítása” című napirendi pontot.  

 

Határidő: 2018. április 19. 

Felelős:    Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

 

7./ napirendi pont: Új emléktábla állítása 
Előterjesztő: Jankó István elnök 

 

Jankó István: A Hengermalom út 2/c. alatt Veress Miklós keramikus művész tiszteletére 

állítanánk, az Összefogás Újbudáért Egyesület kezdeményezte. 

 

Dr. Téglási László: Itt hiánypótlásra volt szükség, beérkezett minden dokumentum, ahhoz, 

hogy a Bizottság tudjon dönteni. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. 

 

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

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

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy javasolja a Polgármester úrnak 

Veress Miklós (1929-2016) keramikus művész szöveges emléktáblája megvalósításának 

jóváhagyását a Hengermalom út 2/c alatti társasház (hrsz.: 3883) homlokzatán. 

Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 191.455,- Ft biztosítását az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetése 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások soráról. 

Javasolja továbbá a Gazdasági Bizottságnak a szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását. 

Határidő: 2018. április 20., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozatot. 

 

34/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy javasolja a Polgármester úrnak 

Veress Miklós (1929-2016) keramikus művész szöveges emléktáblája 

megvalósításának jóváhagyását a Hengermalom út 2/c alatti társasház 

(hrsz.: 3883) homlokzatán. 

Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 191.455,- Ft biztosítását az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetése 4. sz. melléklet, 20. 

Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások soráról. 
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Javasolja továbbá a Gazdasági Bizottságnak a szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadását. 

 

Határidő:  2018. április 20.  

Felelős:     Jankó István elnök 

 

 

……………………… 

 

 

 

 

8./ napirendi pont: A 2018. évi érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása 
Előterjesztő: dr. Téglási László 

 

Dr. Téglási László: Önkormányzatunk minden évben pályázik érdekeltségnövelő 

támogatásra, önerőt szoktunk ehhez biztosítani, ami 6 M forint. Kérem, hogy a Bizottság 

változatlanul támogassa, hogy Önkormányzatunk az önerőt tudja biztosítani. 

 

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

Egy határozati javaslat van befűzve: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy a KözPont Újbudai Kulturális, 

Pedagógiai és Média Kft. 2018. évi eszközbeszerzési tervét jóváhagyja a melléklet szerint és 

javasolja Polgármester úrnak, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra az 

Önkormányzat 6.000.000,- Ft önrész igazolásával nyújtson be pályázatot, amely a 2018. évi 

Költségvetési rendelet, 6. mell. 8.1.3. Pályázati céltartalék sorról biztosítható. Határidő: 2018. 

április 30., felelős: Jankó István elnök”. 

A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

35/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy a KözPont Újbudai Kulturális, 

Pedagógiai és Média Kft. 2018. évi eszközbeszerzési tervét jóváhagyja 

a melléklet szerint és javasolja Polgármester úrnak, hogy a 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra az Önkormányzat 

6.000.000,- Ft önrész igazolásával nyújtson be pályázatot, amely a 

2018. évi Költségvetési rendelet, 6. mell. 8.1.3. Pályázati céltartalék 

sorról biztosítható. 

  

Határidő:   2018. április 30.  

Felelős:       Jankó István elnök 

 

 

……………………… 
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9./ napirendi pont: Újbuda névhasználat – „Újbuda Medical Center”  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Téglási László: Jött egy igény az Újbuda név használatára, a Bizottság bölcs belátására 

bízom. 

 

Jankó István: Mi csak javaslatot teszünk. 

 

Dr. Téglási László: Igen, Polgármesternek javaslattételre. 

 

Jankó István: A kérdések körét megnyitom.  

 

Szabó András: Van valami egységes koncepciónk az Újbuda név használata, vagy tudjuk, a 

rendelet szabályozza, és ilyen „ad hoc” jelleggel döntünk? Nekem nem dereng ilyen. 

 

 Jankó István: Nincs.  

 

Szabó András: mert szerintem lenne – ez már nem kérdés, inkább javaslat – lehet, hogy 

érdemes lenne valamilyen egységes koncepció mentén menni, vagy mindenkinek megadjuk, 

vagy alapvetően megtartanánk ezeket a mi közintézményeinknek, mert ez a hol így, hol úgy, 

nem túl szerencsés. 

 

Jankó István: Szerintem ezzel már elkéstünk. 

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Jankó István: Még a kérdések körében vagyunk. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom. 

Akkor erről az egy határozati javaslatról fogunk szavazni: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, javasolja 

Polgármester úrnak, hogy adja meg engedélyét határozatlan időre a Neuro-Med Europe Kft. 

(székhely: 2045 Törökbálint, Lehel u. 5., telephely: 1119 Budapest, Fehérvári út 126-128.) 

részére (képviselője: Dr. Urbán Zoltán ügyvezető igazgató), hogy az általuk üzemeltetett 

egészségügyi központ felvehesse az „Újbuda Medical Center” nevet. Határidő: 2018. április 

24., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. 

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

 

36/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással szavazattal úgy határozott, javasolja Polgármester 

úrnak, hogy adja meg engedélyét határozatlan időre a Neuro-Med 

Europe Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Lehel u. 5., telephely: 1119 

Budapest, Fehérvári út 126-128.) részére (képviselője: Dr. Urbán 

Zoltán ügyvezető igazgató), hogy az általuk üzemeltetett egészségügyi 

központ felvehesse az „Újbuda Medical Center” nevet. 

 

Határidő: 2018. április 24. 

Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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10./ napirendi pont: Támogatások elszámolásainak szakmai igazolása  
Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 

 

Jankó István: Kérdések körét megnyitom, lezárom. Vitát megnyitom, lezárom.  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Jankó István: Mert nem szoktunk vitatkozni. De ha valakinek van, akkor megnyitom.  

Szavazunk a határozati javaslatról: „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: 2018. április 18., felelős: Jankó István 

elnök”. 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

37/KKB/2018./IV.17./ számú határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és 

Köznevelési Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodással úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a határozat 

mellékletét képező táblázatban foglalt támogatottak a támogatási 

célnak megfelelően használták fel a támogatási összegeket. 

 

Határidő: 2018. április 18. 

Felelős:   Jankó István elnök 

 

37/KKB/2018./IV.17./ számú határozat melléklete 

 

  Támogatott Támogatási cél 
Elszámolás 

határidő 
Összeg 

Kulturális támogatás 

1. 
Összefogás Újbudáért 

Egyesület 

Családi és kulturális 

rendezvények 

szervezése 

2018. január 30. 600 000 Ft 

2. 
Teleki Blanka Német 

Tagozatos Ált. 

Iskoláért Alapítvány 

Jubileumi rendezvények 

szervezése 
2018. március 31. 

400 000 Ft 

utófinanszírozás 

Civil támogatás 

3. 
Szent Szabina 

Alapítvány 
Fejlesztési költség 2018. április 30. 100 000 Ft 

Egyéb támogatás 

4. 
Kisebbségekért - Pro 

Minoritate 

Alapítvány 

XXII. Csángó Bál 

rendezése 
2018. április 30. 

400 000 Ft 

utófinanszírozás 
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5. 
Magyar Cserkész 

Szövetség 

Részvétel az izlandi 

világcserkész találkozón 

2017. november 

14. 
400 000 Ft 

     

 Budapest, 2018. április 13.   

   Jankó István  

   elnök  

 

Jankó István: Köszönöm szépen a bizottsági munkát. 

 

Budapest, 2018. április 17. 

 

A jegyzőkönyv elkészült 2018. április 24. 

 

A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2018. április 27.  

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

Bába Szilvia s. k. Jankó István s. k. 

bizottsági tag elnök 

 


