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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG
Sorszám: 18.
Ikt. sz.: I-1058-2/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2018. november 27-én 15.30 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
Farkas Krisztina
Görög András
Bába Szilvia
Csernus László
Hintsch György
Horváth Péter Kornélné
Kiss Anna
Sass Szilárd
Szabó András
Vitéz Gyula

elnök,
alelnök
alelnök

Bizottság tagjai közüli távol vannak:
Gajárszki Áron

Kulturális Bizottság tagjai

érkezett

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
Polgármesteri vezetés:
dr. Hoffmann Tamás polgármester
Király Nóra alpolgármester
dr. Molnár László alpolgármester
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző
Dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző

távozott

visszatávozott
érkezett

aláírás

dr. Molnár László

aláírás
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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
Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak:
Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság
Győrffyné Molnár Ilona
igazgatója
Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója helyett helyettese dr. Berkovics Gáborné dr.
Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika
igazgatója
dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója
Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csoport referense
Dömök Viktória, a Programkoordinációs Csoport mtsa.
Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző
H. Varga Katalin bizottsági titkár
Külsős állandó meghívottak:

dr. Téglási László
Gódor Ildikó
Dömök Viktória
H. Varga Katalin
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dr. Gálné Csabai Klára, a Dél-Budai Tankerületi Központ
igazgatója
Laucsek István, a Dél-Budai Tankerületi Központ szakmai
igazgatóhelyettese
Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete
Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője
Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke, ÉszakKelenföldi Óvoda vezetője
Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében
Napirendekhez meghívottak:
Dezsőné Sramkó Ágnes, a Vállalkozási Csoport munkatársa
Gallerné Szondi Szilvia, a Köznevelési Csoport munkatársa
Khoórné Rápolthy Beáta helyettese, Albertfalvai Óvoda
Halászné Bogdány Zsuzsanna, Dél- 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
Ujkériné Diviák Mária, Őrmezei Általános Iskola

Tóth Ildikó

Dezsőné Sramkó Ágnes
Gallerné Szondi Szilvia
helyettese Molnár Marianna
Halászné Bogdány Zsuzsanna
helyettese Steixnerné Strausz Ildikó
Kazinczi Eszter
Karkus Mihályné
Pócsné Hermanics Mária
Balla Krisztina
Ujkériné Diviák Mária

Az ülést vezeti: Jankó István elnök
Jankó István: Mielőtt elkezdenénk a munkát, egyperces néma felállással adózzunk Stimecz
Andrásnak a Gesualdo kórus vezetőjének, illetve Újbuda Pro Cultura cím tulajdonosának, aki
a napokban hunyt el.
(Egyperces néma felállás.)
Jankó István: Első feladatunk, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt válasszunk. De még mielőtt
megtennénk, tisztelettel köszöntöm az óvodavezetőket és a meghívott vendégeket. Akkor
most választunk jegyzőkönyv-hitelesítőt, javaslatom Kiss Anna.
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai
ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Kiss Anna bizottsági tagot választja
meg”.
A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
110/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kulturális és Köznevelési Bizottsága 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Kiss
Anna bizottsági tagot választja meg.
Jankó István: A mai napon tíz nyilvános és három zárt ülési napirendi pontot tárgyalunk.
A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
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Szavazásra teszem fel a mai ülés napirendjét: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános ülés: 1./ A 2018. évi költségvetési
rendelet módosítása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester, meghívott vendég:
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság, Soltész Erika; 2./ Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és gyermekjóléti intézményekben
foglalkoztatott közalkalmazottak számára újbudai pótlék bevezetéséről szóló rendelet
megalkotása, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 3./ A 2019/2020-as nevelési
évre történő óvodai beiratkozások időpontja, előterjesztő: dr. Molnár László
alpolgármester, Meghívott vendégek: Óvodavezetők; 4./ Intézményvezetői megbízás
véleményezése, előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester, meghívott vendég: dr. Gálné
Csabai Klára tankerületi igazgató; 5./ Iskolaigazgatókkal megbízási szerződés kötése,
előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester; 6./ Intézményi létszámfejlesztés, előterjesztő:
dr. Molnár László alpolgármester; 7./ Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos
döntések, előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 8./ Alapítványok támogatása,
előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 9./ Támogatások elszámolásainak szakmai
igazolása, előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója; 10./ Budapest
XI. ker. Karolina út 16. - bérleti jogviszony hosszabbítása kulturális tevékenységről
szóló beszámoló alapján, előterjesztő: Büki László igazgató; Zárt ülés: 11./ Üzlet
nyitvatartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem, előterjesztő: Magyar
Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója; 12./ Üzlet nyitvatartás korlátozása alóli
felmentési kérelem ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása, előterjesztő: Magyar
Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója; „Pro Cultura Újbuda” kitüntetés
adományozása, előterjesztő: Jankó István, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke.
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
111/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el:
Nyilvános ülés:
1./

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Meghívott vendég: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság, Soltész Erika

2./

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és
gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára
újbudai pótlék bevezetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

3./

A 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozások időpontja
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Meghívott vendégek: Óvodavezetők

4./

Intézményvezetői megbízás véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Meghívott vendég: dr. Gálné Csabai Klára tankerületi igazgató
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5./

Iskolaigazgatókkal megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Meghívott vendégek: dr. Gálné Csabai Klára tankerületi igazgató, Ujkériné
Diviák Mária, Őrmezei Általános Iskola igazgatója

6./

Intézményi létszámfejlesztés
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

7./

Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

8./

Alapítványok támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

9./

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

10./

Budapest XI. ker. Karolina út 16. - bérleti jogviszony hosszabbítása
kulturális tevékenységről szóló beszámoló alapján
Előterjesztő: Büki László igazgató

Zárt ülés:
11./ Üzlet nyitvatartásának korlátozásával kapcsolatos felmentési kérelem
Előterjesztő: Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója
12./ Üzlet nyitvatartás korlátozása alóli felmentési kérelem ügyben benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Magyar Tamásné, a Hatósági Igazgatóság igazgatója
13./ „Pro Cultura Újbuda” kitüntetés adományozása
Előterjesztő: Jankó István, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke
…………………………
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Soltész Erika a Pénzügyi és Költségvetési
Igazgatóság igazgatója.
1./ napirendi pont:

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Soltész Erika: Ez a napirendi pont öt részből áll, egy költségvetési rendeletmódosítási
javaslatot tartalmaz és négy határozati javaslatot. Mondhatom a rendeletmódosításra, hogy ez
a szokásos mértékű és összetételű költségvetési rendeletmódosítási javaslat, tehát központi
költségvetési szervektől megkapott pénzeszközök épültek be ebbe a költségvetési rendeletmódosításba, illetve az arra jogosultak döntéseit átvezettük a költségvetési rendeletmódosítás
tervezetén. Ami a másik négy témát illeti, kettő előzetes kötelezettségvállalás szerepel benne,
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egy a GAMESZ részére gázközmű beszerzésről szóló előzetes kötelezettségvállalás így tudja
elindítani a közbeszerzési eljárást 27,5 M forintról szól. A másik előzetes
kötelezettségvállalás az pedig egy pályázathoz kapcsolódik, mégpedig – csak kerületekre
vonatkozó pályázatról van szó egyébként, fővárosi kerületekre írta ki a Miniszterelnökség –
belterületi szilárd burkolatnélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében lehet
pályázni, és mi ezt szeretnénk megtenni. Van 22 db utca kiépítésére vonatkozóan tervünk
már, kész tervünk, aminek a becsült bekerülési költsége 1 Mrd 986 M forint lenne, ehhez
kellene 913 M forint önerőt biztosítani és a többit természetesen meg lehet pályázni, nyilván
attól függ, hogy mennyi pénzt kapunk, attól függően változhat az önerő mértéke is. Erre
vonatkozóan hoztunk egy határozati javaslatot, illetve tekintettel arra, hogy decemberre
elvileg már nem tervezünk hozni – ha csak nem történik valami, ami miatt mégis kellene
költségvetési rendeletmódosítás – január 17-én várható az újabb költségvetési rendeletünk, a
2019. évre vonatkozóan, ezért az átmeneti gazdálkodás szabályozását itt tennénk most meg,
erről hoznánk egy határozatot. Teljesen hasonló módon van az előző évekhez, ugyanis
jogszabályi változás nem volt ebben. Az ötödik téma pedig a PENSIO Közétkeztetési Kft.
igénnyel lépett föl, méghozzá nyersanyagköltség emelési igénnyel lépett föl, amit meg kell
vizsgálni a Gazdasági Bizottságnak, meg is fogja ő ezt tenni, és egy 6%-os mértékű emelést
tartottunk szakmailag indokoltnak, ezért ennek a határozati javaslata szerepel negyedik
határozati javaslatként ebben az anyagban.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Tudunk-e egyben szavazni a határozati javaslatokról, Igen, akkor szavazásra teszem fel a
négy 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 2018. évi költségvetési rendelet
módosítása” című napirendi ponthoz becsatolt határozati javaslatokat. Határidő: 2018.
november 29., felelős: Jankó István elnök.”
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
112/KKB/2018./XI.27./ 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 2018. évi
költségvetési rendelet módosítása” című napirendi ponthoz
becsatolt határozati javaslatokat.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Jankó István elnök
Jankó István: Most a rendeletről szavazunk: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2018. évi költségvetési rendelet
módosítása” című napirendi pontot. Határidő: 2018. november 29., felelős: Jankó István
elnök.”
A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
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113/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodással úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2018. évi
költségvetési rendelet módosítása” című napirendi pontot.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Jankó István elnök
…………………………
A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők.
2./ napirendi pont:

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban,
valamint szociális és gyermekjóléti intézményekben
foglalkoztatott közalkalmazottak számára újbudai pótlék
bevezetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Molnár László: Mint arról a Képviselő-testület korábban már döntött, Újbuda bevezeti
ezt a pótlékot és az óvodákra vonatkozó részében fontos kiemelni, hogy nem csak az
óvodapedagógusok, hanem a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak jogosultak erre a
pótlékra. A rendelet melléklete felsorolja ezeket a munkaköröket, konkrétan a vezetők, a
különböző helyettesek, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, gyógytestnevelők, fejlesztő
pedagógusok, pszichológusok jogosultak erre a pótlékra. Igazgató asszony még két
kiegészítést fog tenni, ami be fog jönni előterjesztői módosításként, ez apró pontosításokat
tartalmaz mindössze a rendeletben.
Győffyné Molnár Ilona: Ma délelőtt folyamán a szakemberekkel összeültünk átnézni a
rendelettervezetet. A javaslatok alapján kiegészítenénk egyrészt szerkezetileg, a 2. § és a 3. §
(1) bekezdése összevonásra kerül, mert arról szól, hogy ne legyen külön megszerkesztve,
illetve a 3. §-nak a (2) bekezdése ki fog egészülni, ez arról szól, hogy a pótléknak a melléklet
szerinti összegben történő megállapításáról és kifizetéséről a közalkalmazott munkáltatója
intézkedik, minden évben a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésének hatályba lépését
követően január 1 napjától. Gyakorlatilag az intézményvezetők fogják ezeket a határozatokat
meghozni, hiszen ők tehetik meg a saját munkáltatójuk felett.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom.
Görög András: Ha jól értettem a kiegészítést, akkor, ha nincs elfogadott költségvetés, csak
mondjuk február, vagy márciusban, akkor csak utána fogják majd visszamenőleg megkapni?
Illetve akkor nem lenne célszerűbb mondjuk minden évben előzetes kötelezettségvállalást
vállalni, hogy egyébként mindig a havi illetménnyel együtt megkapják a pótlékot, akkor erre
tennék javaslatot. A másik kérdésem, beszélgettünk már korábban is erről, ez egy jó
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kezdeményezés, várható-e a kiterjesztése az iskolákban is? Tudom, hogy nem mi vagyunk a
munkáltatók, de valami hasonló juttatást az iskolában dolgozó pedagógusoknak is?
Dr. Molnár László: Igen, hálás kérdés. Egyrészt az előzetes kötelezettségvállalás szerintem
egy olyan pénzügytechnikai kérdés, amit nem érdemes ebben a rendeletben cizellálni,
szerintem az átmeneti rendelkezés, amikor egy költségvetésnél most is elfogadunk, az
átmeneti gazdálkodásról szóló részben azt minden évben tudja rendezni majd az
önkormányzat, úgyhogy nem kell kötelezettséget vállalni, a költségvetésről szóló átmeneti
rendelkezéseknél minden évben meg lehet tenni, hogy miként történjen ennek a januárfebruári kifizetése. Mondhatnám azt, hogy tervezzük persze a tanároknak is a pótlék
bevezetését, ez egy olyan nagyon hosszú távú terv, amire határidőt nem tudok mondani.
Görög András: A kinevezésben, amikor megállapításra kerül a pótlék, akkor az határozott
időre fog szólni? Minden évben újra kell ezt kötni?
(Mikrofon nélküli válasz.)
Jankó István: A kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a becsatolt módosításokkal együtt „Az
Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és gyermekjóléti
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára újbudai pótlék bevezetéséről
szóló rendelet megalkotása” című napirendi pontot. Határidő: 2018. november 29., felelős:
Jankó István elnök.”
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
114/KKB/2018./XI.27./ 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 becsatolt
módosításokkal együtt „Az Önkormányzat fenntartásában
működő óvodákban, valamint szociális és gyermekjóléti
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára
újbudai pótlék bevezetéséről szóló rendelet megalkotása” című
napirendi pontot.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Jankó István elnök
A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak az óvodavezetők.
3./ napirendi pont:

A 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozások
időpontja
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
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Dr. Molnár László: Ez a már szokásossá vált május első teljes hetére esnek ezek a napok,
ezért javasoljuk ezt.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Egy határozati javaslatról fogunk dönteni: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy
határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2019/2020. nevelési évre történő
beiratkozások időpontja 2019. május 6-a, 7-e, 8-a 9-e és 10-e legyen reggel 8 órától délután
18 óráig. Határidő: 2018. november 27., felelős: Jankó István elnök.”
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
115/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2019/2020.
nevelési évre történő beiratkozások időpontja 2019. május 6-a,
7-e, 8-a 9-e és 10-e legyen reggel 8 órától délután 18 óráig.
Határidő: 2018. november 27.
Felelős: Jankó István elnök

…………………………

4./ napirendi pont:

Intézményvezetői megbízás véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Csernus László: Ügyrendi javaslatában elmondja, hogy cseréljék meg a napirendi pontokat.
Jankó István: Erről kérnék egy szavazást: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy
határozott, elfogadja Csernus László ügyrendi javaslatát, hogy a Bizottság 4./ napirendi
pontként tárgyalja az Intézményi létszámfejlesztés című napirendi pontot.
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
116/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, elfogadja
Csernus László ügyrendi javaslatát, hogy a Bizottság 4./
napirendi pontként tárgyalja az Intézményi létszámfejlesztés
című napirendi pontot.
…………………………
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4./ napirendi pont:

Intézményi létszámfejlesztés
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Dr. Molnár László: Egyrészt, mint minden évben, itt is sajnos sokkal nagyobb az igény arra,
hogy mekkora létszámfejlesztésre lenne szüksége az intézményvezetők javaslatai alapján.
Sajnos azt látjuk, hogy ezek a fejlesztések túlnyomórészt és nagyobb számban a sajátos
nevelési igényű gyermekeknek a problémaköréhez társulnak. Az idei évben, illetve jövőre
nézve arra teszek javaslatot, hogy az Őrmezei Óvodánál, ahol az a rosszul sikerült elhíresült
történet volt a nyári időszakban, ott kapjon az óvoda egy olyan plusz segítséget ebben a két
státuszban, amely segít az ottani hátrányos helyzetű gyermekek integrálásában, nevelésében.
Hátha így egy kicsit lehet ott csillapítani azokat a problémákat, amelyek felmerülnek. Illetve
itt teszek egy előterjesztői módosító javaslatot, amit a Lágymányosi Óvoda Csicsergő
telephelyének egy konyhai alkalmazotti státusza épül még be. Ezzel a módosítással kérem,
hogy a Bizottság fogadja el az előterjesztést.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom.
Görög András: Ahol ilyen fokozottan nehéz helyzetű gyerekekkel kell foglalkozni, azon
gondolkodtunk-e – bár az is létszámfejlesztést igényelne –, hogy csoportlétszám csökkentést,
tehát kisebb létszámú csoportokban tudnánk ezeket a gyerekeket felvenni, és akkor több
figyelem jutna rájuk. Ere van-e lehetőség? Tudom, hogy ez is létszámfejlesztést igényel.
Dr. Molnár László: Sok mindenben gondolkozunk és ehhez természetesen hozzá kellene
venni azt a fejlesztést is, ami nem közvetlen ehhez a bizottsághoz tartozik, de ugyanígy az
óvodai és iskolai szociális segítőknek a létszámfejlesztése, hiszen alapvetően ők is olyan
prevenciós munkát fognak végezni, illetve végeznek már most is, ami egyébként ezeket a
problémákat is kezelni tudja, vagy megelőzni tudja. Azt gondolom, és itt intézményvezető
asszonyra is nézek, itt azért elég sok intézkedést bevezettünk és elég sok lépés történt ennél az
óvodánál is, hogy miként lehetne ezt az integrációt a leghatékonyabban elvégezni,
ugyanakkor egymás között vagyunk, és abban lehetünk szerintem egészen őszinték, hogy
jelenleg van folyamatban az a pályázat, hogy ki lesz a jövőben ennek az intézménynek a
vezetője. Azt gondolom, hogy az ő koncepciójában is, az ő pályázatában is sok mindenre kell
majd választ találjunk, illetve én bízom abban, hogy ez már az új vezetőnek az egyik legszebb
és ugyanakkor legeredményesebb kihívása lesz az Őrmezei Óvodában, hogy megpróbálja ezt
a kérdést megoldani.
Jankó István: Több kérdezőt nem látok, a kérdések körét lezárom. A vitát megnyitom.
Lezárom.
Az első határozati javaslatról fogunk csak szavazni: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a becsatolt módosítással együtt az „Intézményi
létszámfejlesztés”című napirendi pontot. Határidő: 2018. november 29., felelős: Jankó István
elnök.”
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
117/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
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tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a becsatolt
módosítással együtt az „Intézményi létszámfejlesztés”című
napirendi pontot.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Jankó István elnök
…………………………
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Ujkériné Diviák Mária, az Őrmezei Általános Iskola
igazgatója.
5./ napirendi pont:

Intézményvezetői megbízás véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Jankó István: Köszöntöm a Dél-Budai Tankerület megjelent vendégeit, akik nem jelentek
meg.
(Mikrofon nélküli megjegyzés.)
Jankó István: A jegyzőkönyv részére, igen, ez jó. Tehát akkor még egyszer köszöntöm a
Dél-Budai Tankerület meg nem jelent vendégeit. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy nem
jöttek el. Ja, a létszám. A létszámot sem tudjuk, hogy hogy volt a szavazás. Mert az
előterjesztésben az van, hogy majd tőlük fogjuk megtudni, de hát mindegy.
Szeretettel köszöntöm az egyetlen pályázót, nyilván mindenkinek ismerős a pályázó. A
szavazások eredményét tetszik tudni?
Ujkériné Diviák Mária: Az Iskolaszék és a szülői szervezet száz százalékos támogatását
kaptam meg ez idáig, jövő hétfőn lesz a nevelőtestületi alkalmazotti értekezlet.
Jankó István: Ja, a jövő héten lesz, akkor megint úgy döntünk, hogy nem tudjuk a számokat.
Bár mi csak támogatjuk, vagy nem támogatjuk. Nyilván mindenki megnézte a pályázatot,
nyilván ismeri az iskola történetét, aki a bizottság tagja volt. Van-e valami kiegészíteni valója
a pályázathoz?
Ujkériné Diviák Mária: Köszöntöm elnök urat és a bizottság tagjait. Azt gondolom, hogy az
Őrmezei Általános Iskola most nem titok, hogy Újbuda legkisebb általános iskolája, a
megváltozott körülmények közé szeretnék visszatérni ismét, mint intézményvezető. A
pályázatomból kitűnik, hogy vezettem az iskolát tíz évig. Azt gondolom, hogy ehhez a
megváltozott körülményhez igazodik az új szakmai tervem, amelynek az egyik legfőbb eleme
talán a heterogén tanulói közösségre alkalmazható komplex instrukciós programnak a
bevezetése, amelytől azt remélem, illetve reméli a nevelőtestület, hogy megoldása lehet új
módszerek alkalmazásával erre a tanulói közösségre, amelyben igen nagyok a különbségek a
tanulók között. Azt is gondolom, hogy talán látszódik már az elmúlt hónapokban, hogy
kezdünk úgymond talpra állni, vannak szép eredményeink és gondolom, hogy ez nem
ismeretlen a bizottság tagjai előtt. Gondolok itt a legutóbbi multimédiás vetélkedőn elért első
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helyezésünkre, vagy a városrészek közti futáson is nagyon szépen teljesítettünk. A legkisebb
iskolaként negyediknek lenni egy tömegesítésben, ez is szép eredmény. Ugyanakkor az
integráció számunkra is nagy kihívás, a sajátos nevelési igényű tanulók között az autizmus
spektrumzavarral küzdő tanulók integrálása, most már ez az ötödik tanév lesz, ez nagy
feladat, de azt gondolom, hogy ezt egyre jobban tudja a nevelőtestület ellátni ezt a feladatot.
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Nekem annyi lenne a kérdésem, sokszor említi a pályázatban, hogy valami profilt kell adni az
Őrmezei Általános Iskolának. Ezt annak idején is szerettük volna, ha valami profilt kap. Ez a
program, amit leírt, egyébként nem rossz irány, nekem ez tetszik és valóban, ha jól csinálják,
ebből még lehet valami, a másik, valóban nem könnyű autista gyerekekkel foglalkozni és
nevelni őket, mert egyre több van, látjuk. Nekem az a kérdésem, hogy ehhez a programhoz a
Tankerület támogatását mennyire élvezi? Mert egymaga a nevelőtestülettel ezt nem fogja
tudni megvalósítani, ebben száz százalékig biztos vagyok.
Ujkériné Diviák Mária: Nyilván az sem titok, hogy tavasszal is benyújtottam a pályázatomat
az intézményvezetői pozícióra és azt gondolom, akkor is a tankerületnek is a teljes
támogatását élveztem és abban bízom, hogy tankerületi igazgató asszony jelzése szerint – ő
most egy országos értekezlet miatt nem tud jelen lenni – de gondolom, megerősítene a
támogatásával jelenleg is, de hát nyilván nem nyilatkozhatom a tankerület helyett. Úgy
gondolom, hogy minden támogatást megkapok ahhoz, mert, hogy itt nem csak a sajátos
nevelési igény, de a hátrányos helyzetű gyermekek száma is azt gondolom, hogy talán a
legmagasabb a kerület oktatási intézményei között. Tehát itt nekünk a szociális hátrányokkal
küzdő gyerekeket is úgymond integrálnunk kell és a tanulási képességek okán problematikus
gyerekekkel is foglalkoznunk kell.
Jankó István: A támogatás alatt nem erkölcsi támogatásra gondoltam nyilván, mert ugye ha
itt autista gyerekek oktatása, nevelése folyik, azokhoz plusz szakember kell, nyilván nem
olyan súlyosak, de egy-két osztályonként pedagógiai asszisztens nyilván kell, kell
pszichológus, gyógypedagógus, hogy ezeknek a ……
Ujkériné Diviák Mária: Gyógypedagógiai asszisztens státuszt kaptunk pluszban. Tehát
jelenleg így két pedagógiai asszisztenssel, egy fejlesztő pedagógussal dolgozunk, illetve az
utazó gyógypedagógiai hálózat látja el a sajátos nevelési igényű tanulókat.
Jankó István: A vitát lezárom.
Egy határozati javaslat van: „A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy az
Őrmezei Általános Iskola (1112 Budapest, Menyecske u. 2.) intézményvezetői pályázatára
Ujkériné Diviák Mária benyújtott pályázata ellen nem emel kifogást. Határidő: 2018.
november 27., felelős: Jankó István elnök.”
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
118/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az
Őrmezei Általános Iskola (1112 Budapest, Menyecske u. 2.)
intézményvezetői pályázatára Ujkériné Diviák Mária benyújtott
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pályázata ellen nem emel kifogást.
Határidő: 2018. november 27.
Felelős: Jankó István elnök

…………………………

6./ napirendi pont:

Iskolaigazgatókkal megbízási szerződés kötése
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Egy határozati javaslatról fogunk szavazni: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Iskolaigazgatókkal megbízási szerződés
kötése”című napirendi pontot. Határidő: 2018. október 18., felelős: Jankó István elnök.
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
119/KKB/2018./XI.27./ 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
„Iskolaigazgatókkal megbízási szerződés kötése”című napirendi
pontot.
Határidő: 2018. október 18.
Felelős: Jankó István elnök
7./ napirendi pont:

Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Téglási László: Ahogy az előterjesztésben is szerepel, a közszolgáltatási szerződéseket
szeretnénk egyrészt a Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. szeretne
velünk hosszabbítani és egy picit módosítani a megállapodást, másrészt az Ymiso Hungary
Kulturális Közhasznú Egyesület helyett 2019-től a Talentum Művészeti Nonprofit Kft.
folytatná ezt a tevékenységet, amit eddig ellátott. Kérem a bizottságot, hogy támogassa az
előterjesztést.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Két határozati javaslat van, külön szavazunk. Szavazásra teszem fel az első határozati
javaslatot: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési
Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és a Dadu-Art
Művészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti határozott idejű Közszolgáltatási
szerződés módosítását a határozat melléklete szerint, valamint hatalmazza fel a Polgármestert
a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: 2018. november 29., felelős: Jankó István elnök.”
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A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
120/KKB/2018./XI.27./ 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 Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és a Dadu-Art
Művészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti
határozott idejű Közszolgáltatási szerződés módosítását a
határozat melléklete szerint, valamint hatalmazza fel a
Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Jankó István elnök
Jankó István: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti második határozati javaslatot:
„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága
úgy határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá - a Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata és a Talentum Művészeti Nonprofit Kft. közötti határozott
idejű Közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerint, - a Talentum Művészeti
Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésben vállalt feladataihoz 2019-ben nyújtson
10.000.000,- Ft támogatást, mely összeg a 2019. évi költségvetésben kerül tervezésre, a
további évek támogatási összegét az Önkormányzat mindenkori költségvetésében határozza
meg, valamint hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2018.
november 29., felelős: Jankó István elnök.”
A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
121/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással úgy
határozott, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
hagyja jóvá
- a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata és a Talentum Művészeti Nonprofit
Kft. közötti határozott idejű Közszolgáltatási
szerződést a határozat melléklete szerint,
a
Talentum
Művészeti
Nonprofit
Kft.
közszolgáltatási szerződésben vállalt feladataihoz
2019-ben nyújtson 10.000.000,- Ft támogatást, mely
összeg a 2019. évi költségvetésben kerül tervezésre, a
további évek támogatási összegét az Önkormányzat
mindenkori költségvetésében határozza meg, valamint
hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Jankó István elnök

…………………………

8./ napirendi pont:

Alapítványok támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Téglási László: Egyrészt Bene község alapítványát szeretnénk támogatni a kultúrház
felújításának támogatásához, másrészt az Eötvös Collégiumért Alapítvány méltó módon
szeretne egy konferenciát megrendezni, ezért a kerti kút felújítása, harmadrészt a „Vidám
segítők Alapítvány” itt az anyagköltségekhez, a zenés bohóc előadásokhoz, ami a beteg
gyerekeken segít, másrészt a „Kárpátaljai Panoráma” Kulturális Alapítványnak, Beregszász
városának nyújtanánk, és a végén pedig az „Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános
Iskoláért Alapítvány” öltözőszekrények cseréje.
Győrffyné Molnár Ilona: Tekintettel arra, hogy ketten készítettük az előterjesztést, mivel
iskolákat is érint, van egy módosító javaslatunk, a Bocskai István Általános Iskola
Alapítványára javaslunk 150 E forintot a bútorbeszerzésre. Ott egy tanteremnyi bútort kell
kicserélni, az alapítvány részben tudja vállalni a finanszírozását, részben pedig mi tudunk
támogatást adni hozzá. Kérem a bizottságot, hogy a módosítással együtt javasolja a
Testületnek. Ez a testületi ülésen már ki lesz osztva módosító indítványként.
Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Akkor ezzel a módosító javaslattal együtt szavazunk: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága úgy határozott, hogy megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a becsatolt módosítással együtt az
„Alapítványok támogatása” című napirendi pontot. Határidő: 2018. november 29., felelős:
Jankó István elnök.”
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
122/KKB/2018./XI.27./ 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 becsatolt
módosítással együtt az „Alapítványok támogatása” című
napirendi pontot.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Jankó István elnök

…………………………
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9./ napirendi pont:

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

Jankó István: A kérdések körét megnyitom. Lezárom. A vitát megnyitom. Lezárom.
Egy határozati javaslat van: „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. november 28., felelős: Jankó István elnök.”
A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
123/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális
és Köznevelési Bizottsága 8 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. november 28.
Felelős: Jankó István elnök
123/KKB/2018./XI.27./ számú határozat melléklete

Támogatott

Elszámolás
határidő

Összeg

2018. október 30.

59 985 Ft
utófinanszírozás

Támogatási cél
Kulturális támogatás
A IV. Alzheimer házi
világbajnokság
rendezése

1.

Gálné Kuhár Erzsébet

2.

Glázer Attila

3.

Iskolánkért
Gyermekeinkért
Alapítvány

Kelensuli utcabál és
főzőverseny rendezése

2018. november 19.

50 000 Ft
utófinanszírozás

4.

Karolina Egyesület

Kirándulás Jásdra

2018. november 30.

100 000 Ft
utófinanszírozás

5.

Neszmélyi úti Óvoda
Gyermekeiért
Alapítvány

Kulturális programok
szervezése

2019. január 9.

150 000 Ft

6.

Szent II. János Pál
Iskolaközpont

Szüreti mulatság
rendezése

2018. november 30.

150 000 Ft
utófinanszírozás

"44" c. haiku verseskötet
2018. november 10.
kiadása illusztrációkkal

100 000 Ft
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7.

Szülők és Nevelők a
Sopron úti Isk.
Alapítvány

Szoknyák vásárlása
néptánc órákhoz és
fellépésekhez

2018. november 30.

70 000 Ft

2019. január 30.

100 000 Ft
utófinanszírozás

2018. október 30.

100 000 Ft

2018. november 29.

100 000 Ft
utófinanszírozás

Civil támogatás
Működési költség

8.

Anima Una Alapítvány

9.

Magyar Önkéntesküldő Tájékoztatók szervezése
önkéntes programokról
Alapítvány

10.

Szent Imre Sclerosis
Multiplex Alapítvány

Működési költség
Tábori támogatás

11.

Anima Una Alapítvány

Kosárlabda edzőtábor

2018. október 30.

200 000 Ft

12.

Bocskai Iskola
Alapítvány

Nyári táboroztatás

2018. október 30.

440 000 Ft

13.

Budapest-Kelenföldi
Evang. Egyházközség

Napközis tábor

2018. szeptember
30.

150 000 Ft

14.

Emericus KSE

Sporttábor

2018. október 30.

200 000 Ft

15.

Kölyök Aranycsapat
Alapítvány

Nyári táboroztatás

2018. szeptember
30.

340 000 Ft

16.

Kékkeresztes Nővérek
Hospice Alapítvány

Kézműves, sporttábor

2018. szeptember
30.

100 000 Ft

17.

Krisztus Légiója
Kongregáció

Közösségépítő, hitéleti
és missziós tábor

2018. október 30.

500 000 Ft

18.

Műszaki Táncegyesület

Néptánctábor

2018. október 30.

400 000 Ft

19.

Újbuda Mountain Bike
SE

Napközis kerékpáros
tábor

2018. október 30.

300 000 Ft

20.

Vándormadár
Alapítvány

Nyári táboroztatás

2018. december 30.

250 000 Ft

Egyéb támogatás

18

21.

Digitális Tudás
Akadémia

UP Academy - Újbuda
Digitális Központ
fejlesztése

2018. április 30.

900 000 Ft

22.

JAG "Jelet Hagyni"
Alapítvány

Kerületi szavalóverseny
rendezése

2018. szeptember
30.

53 598 Ft

23.

Kárpátaljai Szövetség

Kárpátaljai rászoruló
gyerekek táboroztatása

2018. október 30.

500 000 Ft

24.

Központ Kft.

Közművelődési
érdekeltségnövelő
fejlesztési támogatás

2018. október 30.

8 324 000 Ft

25.

Nemzeti Portrétár
Alapítvány

Egy festmény
restauráslása és bemutató
2018. november 14.
óra tartása XI. kerületi
diákok számára

26.

Omnivagus Egyesület

Pajkos utcabál rendezése 2018. november 30.

27.

Turbók János

Agárdi Popstrand
szervezése

Budapest, 2018. november 23.

2018. szeptember
30.

300 000 Ft

500 000 Ft

1 600 000 Ft

Jankó István
elnök

…………………………

10./ napirendi pont:

Budapest XI. ker. Karolina út 16. - bérleti jogviszony
hosszabbítása kulturális tevékenységről szóló beszámoló
alapján
Előterjesztő: Büki László igazgató

Jankó István: A Gazdasági Bizottságnak volt egy olyan határozata, hogy az év végéig be kell
számolnia a Karolina úton működő művésznek, hogy milyen művészeti tevékenységet
folytatott, beszámolt, tehát eleget tett a gazdasági Bizottság határozatának úgy gondolom.
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: „A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK rendelet 67.
§ (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy elfogadja a
beszámolót és javasolja a Gazdasági Bizottság részére a Budapest XI. kerület Karolina út 16.
szám alatti társasház 1. és 2. számú albetétében nyilvántartott, összesen 95 m alapterületű
helyiségre vonatkozóan Virágné Márta Nórával a bérleti jogviszony hosszabbítást. Határidő:
2018. december 31., felelős: Jankó István elnök.”
A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
2
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124/KKB/2018./XI.27./ számú határozat
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kulturális és Köznevelési Bizottsága 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK
rendelet 67. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör
alapján úgy határozott, hogy elfogadja a beszámolót és javasolja
a Gazdasági Bizottság részére a Budapest XI. kerület Karolina út
16. szám alatti társasház 1. és 2. számú albetétében
nyilvántartott, összesen 95 m alapterületű helyiségre
vonatkozóan Virágné Márta Nórával a bérleti jogviszony
hosszabbítást.
2

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Jankó István elnök
Jankó István: Zárt üléssel folytatjuk a munkát.

Budapest, 2018. november 27.
A jegyzőkönyv elkészült 2018. december 3.
A jegyzőkönyv aláírásának ideje 2018. december 6.
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kiss Anna s. k.
bizottsági tag

Jankó István s. k.
elnök

