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JEGYzőxoľyv
amely készült Budapest Főváľos III. Keľiilet, Óbuda-Bekásmegyer onkormányzat

Képviselő-testiiletének 2022. jűnils 30_rĺn (csťitłirttiktin) 15.00 órai kezdettel,
a Békásmegyeľi Köziisségi Házban (l039 Budapest, Csobánka téľ 5.) megtartott

Közmeghallgatásáľól.

Jelen vannak: dr. Kiss László poĘármesteą Bércs Andľás, Burján Ferenc, Csongľádi János, Derda
Adám, Domokos Agnes' Gyepes Adám, Rácz Andrea, Strenner Imre, Szabó Äkos,
dľ. Szendrődi Csaba, Szkaliczki Tiinde, Tuľgonyi Dániel Absolon, Ujfalvi lstván,
Zé\bó Attila(l5 fő) képviselő.

Távol volt: Czeglédy Gergő, Faľkas BaliŁs, Kelęmen Viktóľia, ori László, Puskás Péteľ, Rózsa László Péter
(6 fo) képviselő.

Ä Polgáľmesteľi Hivatal részéről:

dr. Bots Dénes jegyző
Hadnagy Miklós kabinetfőnök
Kléneľ Katalin kooľdinációs menedzseľ
dľ. Tass Bálint aljegy ző-szeruezési fĺíosztályvezető
dr. Sze ge d i Gábor alj e gy zó _ i gazgatá,si fóo sztáiyv ezeÍő
dr. Király Katalin társadalmi kapcsolatok fóoszłéiyv ezetó
Vecsey-Fiizes Máľta pénzügyi és gazdálkodási főosztályv ezeto
dr. Spie gleľ Tamás vagyonfe lügyeleti és e llenőrzési főosztźtlyv ezetó
Rácz Feľenc biztonságszervezési és üzemeltetési fóosztályvezető
Szalai-Papp Liza lakásügyi foosĺál yvezető
Kisné Balá"zs Enikő köznevelési és kultuľális fooszĺályvezetö
dr. Urbán Péteľ adóügyi fi5osztályvezető
dľ. Szabó Zsuzsannajogi iľodavezető
Petzné Pocsai Éva belső ellenőľzési irodavezető
Ihász_Érsek Anita pénzü gyi osztźiyvezeto
Törzsökné Góczźtn Emese lakhatási támogatások osztályvezeto
Kittlerné orosz Valéria pénzugyí és intézményi osztállyvezeto
Fiáth Maľianna kommunikációs osztályvezető-h.
Szentesi Ferenc Polgármesteľi Kabinet munkatáľsa
Tóth Akos online maľketing és média tanácsadó
Czékő Gáboľ obuda- Békásmegyer Városfejlesztő Nonproťrt Kft. ugyvezeto igazgatőja
Horváth Antal Óbuda-Békásmegyeľ Közteriilet-felügyeiet igazgatójä
Mozola viktóľia Mária Óbudaĺ Kultuľális Központ 

'nu. "ezóto;edľ. Budai Andľás Szent Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft' iigyvezető igazgatója
Krébesz Dániel Óbuda-nekásmegyer Piacigazgatőiág
Szikszó Sándor l Il. kerületi Rendőľkapitányság vezetóje
Szalai-Komka Noľbert lbudai Családi Tanácsadó- és Gyeľmekvédelmi Központ vezetője
Bekő lstvánné j egyzőkönyvvezető

Dr. Kiss Lászlő polgármesteľ: megnyitj a aŻ022. jtlnius 30-ára meghirdetett Közmeghallgatást.
Javasolja, hogy elsőként a kérdésekhangozzanak el, majd ezt követően téľjenek ráaze|őrę meghiľdetett
témära.
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Az Onkoľmányzat hivatalának dolgozói, illetve az intézmények vezetoi vagy azok képviseletében
megielentek, valamint Szikszó Sándor a III' keľületi Rendőľkapitányság vezetóje a felmeľiilő kérdésekre
válaszolni fognak.
A kéľdések fęltételéľe a hivatalból jelenlévő kollegától kapott sorszámok a|apjźn kerĺil soľ, soľszám
szerint haladnak. A kérdések feltétęlére és a válaszadásra 5 peľc áll rendelkezésľe.
Kéri az l. sorszámú kérdező f;ĺradjon a mikľofonhoz'

1. Maľos Éva l: a Duna paľton épült sportlétesítménynek
nagyon örülnek, de je|zi, hogy a flratalok is, meŕ a Dunához közel hűsítik magukat, emiatt az
i lletékesektol erősítést kéľ.

Dľ. Kiss Lászlő: kéri, Szikszó Sándoľ kapitányságvęzetó urat, válaszoljon az elhangzott kéľésre'

Szikszĺó Sándoľ alezredes, III. kerĺileti Rendőľkapitányság vezetője): valóban nemrégen épült
Békásmegyeren az említett spoľtlétesítmény, amelyet gyeľmekeivel együtt látogatnak.
A Dunai Vízirendészęti Rendőrkaptiányság (a továbbiakban: Vízirendészet) illetékesével felvették a
kapcsolatot és azóta a sajár'- jáľőrei a szárazfrldön, a Víziľendészet munkatársai a vízen folyamatosan
j áľőröznek, ellenoriznek.

Dľ. Kiss László polgáľmesteľ: fontos tudni, hogy a Római part teľületén, a nyáľon mind a ľendőľség,
mind a Közterület-fęlügyelet, és a Polgáľőrség háromszoros' sokszor négyszeľes eróvel működik,
ellenőľiz, pontosan azért, amelyeket Maros Éva III' kerĺileti lakos felvetett és nemcsak a paľk miatt,
hanem olyan funkciók miatt is, amelyek általában novembeľben nem nagyon jellemzóek.
46 év ótatavaly lehetett előszöľ füľdeni a Dunában. oľülnek annak, hogy a lakosok a Dunát, mint egy
szabadon használható helyet,,belaknak'', de azértezek veszélyeket is ľejtenek magukban'Ezértobuda-
Békásmegyer KözterĹilet-felügyelete, a ľendőrséggel és a Víziľendészettel közösen járórhajót tart fenn,
és je|entős a rendőri jelenlét is. Köszöni a visszajelzést!
Kéľi Maľos Éva III. keľiileti lakost, hogy ha kéľdése, vagy panas za van folyamatban, akkor azt a
dľkisslaszlo@obudal.bu:rg is küldje el, meľt fontos' hogy nevezett teriileten mindenki biaonságban
éľezhesse magát.
A Római parton problémaként meľül fel a közlekedésbiaonság kérdése' ezért obuda_Békásmegyer
KözteľÍilet-felügyelete jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy az illegális autósfoľgalmat
visszaszorítsa. Ezúton köszöni meg Szikszó Sándor ľendőrkapitány úrnak a tavalyi évben nyrijtott
folyamatos segítségét. Ugyanakkor a kerékpĺíros-' gyalogos_' kuýĺĺs konfliktusok folyamatosan
megfigyelhetöek ezen a teľületen, amellyel kapcsolatban úgy gondolja, hogy nagyobb toleranciáľa van
szÍikség minden fel ľészéľól az egyiittközlekedés megvalósíĺĺsához.
Jelzi Szikszó Sándor ľendőľkapitány úľ felé, hogy a piinkĺisdfurdői új beľuhŁás területén megjelent a
kerékpáros-, gyalogos konfliktus. Kéri a Rendőrkapitányság segítségét' föleg a nyáľi időszakban, meľt
fontos, hogy mindenki biztonságban legyen a területen!

2. Szimetné Galacy Judit , : az obudal Mesevilág
ovodában (munkahelyén) háľom éwel ezelőtt csökkentették az óvooapszlchológusi álláshelyeket,
amelyek azóta sem kerültek visszaállításra. Teľítéken van-e a kéľdés a megoldása, illetve töľténik_e a
jövoben valami a visszaállítás éľdekében?
A Kertilęt onkormány zatamég200 l -ben tétľehozott egy óvoda - iskola _ pszichológusi hálózatot akkor,
amikoľ még törvényi eloírás nem követelte meg' Errę azért kerĺilt soť, meľt felmérte az Önkormányzat,
hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a pszichológusok a pedagógusoknak, illetve az odajérő
gyeľmekeknek. Ah6lőzat3-4 évigmríködöĺ, majd később, máľ nem hźiőzatként, de az intézményekben
ott maľadtak a szakemberek. 2008-ban keľi.ilt arra soľ' hogy isméte|tenhźiózattászęrveződłStt a ľendszeľ,
amely azóta is működik, és olyan lefedettséget éľt el azintézményekben _ különösen az óvodákat említi
-, hogy minden intézménynek volt saját óvoda-pszichológu sa. Ezt leginkább az odajźró gyermekek és
a csoportok létszáma alapjźn sikeľült úgy elosztani, hogy nagyjából a kapacitások megfeleljenek a
szükségleteknek.
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Háľom évvel ezelőtt - tudomása szeľint pénztigyi megfontolásból - keľiilt Sor aľTa' hogy az óvoda-
pszichológusok létszárnát az onkoľmányzat a felére csökkentette, meľt így látta ľenntarthatónak. Egy
évre ľá viszont korrigálták és visszaálltak az eredeti viszonyok, kivéve az obudai Mesevilág ovodában.
Jelenleg két óvoda_pszichológusi álláshelyet, illetve annak feladatait egyedtil lát el a Keľület legnagyobb
óvodájában (2l csoport) rigy, hogy munkaidej.e nem változott. Ugyanazt' a kapacitást tudja biztosítani,
amit eddig, ugyanazért a fizetésén, de az Óbudai Mesevilág Óvoda szĹiksógletei nincsenek ezzel
összhangban, és azt gondolja, hogy ennek a tartós fenntaľ&ĺsa nehézségeketjelent, különösen úgy, hogy
a COVID járványon alig vannak túl. A szorongásszint a társadalomban megnőtt, és azt látja, hogy
nagyon sokan igényelnék a kĺjzreműködését, segítségét, de sajnos csak annyit tud biztosítani, amennyi
belefér. Neki a btĺntudat marad, hogy nem tud mindenľe reflęktálni, az obudai Mesevilág ovodának
peďig az, hogy nincsenek a sztikségletek kielégítve. Kéri a felvett kérdésére szülessen válasz.

Dr. Kiss László polgáľmesteľ: nagyon fontosnak taľtja a kéľdést, és az ismeľtetett kiegészítést is.
Amit Szimetné Galacy Judit kolleganö elmondotű., az egy olyan folyamat alulnézete, amit nagyon-
nagyon ńgóta szenved el az oktatásiigy és a nevelésügy. Ugyanis akkor, amikor az Onkormányzat az
iskola-pszichológusi hźtlózatotlétľehozta, aztegy olyan szerv keretén belül tette, amelyjelen pillanatban
nem is létezik a201l. évi nemzeti köznevelésről szóló törvénynek köszönhetően.
Szakmai szolgáltatások, szakszolgáltatások olyan formában nem léteznek, mint korábban léteztek, és
vannak olyan elemei, amelyek ellátásľa kerülnek, és vannak olyanok, amelyek nem'
A szakembeľ-ellátottságot Kormányrendelet hatfuozza meg. A keľĹileti onkormányzat minden ęgyes
nevelési munkát segítő kĺizalkalmazott kapcsán a t<irvény, illetve a Kormányrendelet előíľásán tril
foglalkoztat embeľeket valamennyi intézményében. De Szimetné Galacy Judit kolleganő nem véletleniil
fogalmazott úgy, hogy ,,a munka ellátósa", meľt, hogy az ezt szabäůyoző Maryarország 2022. évi
központi költségvetéséľől szóló 202l' évi XC. toľvény, valamint a Kormányľendelet köszönó
viszonyban sincs a valósággal. Semmilyen módon nem szól arról, hogy egyébként a kollégáknak akkor
is el kell látni ezeket a feladatokat, ha egyébként azok az źi|áshe|yek máľ egyáůtalźtn nincsenek meg'
vagy nem is voltak soha. At fogják tekinteni, és tĺjrekedni fognak aľľa, hogy az intézményben
helyreállítsák az állapotot.
Az onkormźłnyzat akkori döntését frissen megválasztott önkormányzati képviselőként (egyeđiiliként)
nem szavazta meg azéĺt, mert azt gondolta, hogy nagyon-nagyon ľossz irány a pszichológusillá|őzat
gyengítése. A dolog mögött az a fęnntaľtói, de nem szándék, hanem ,,érzékelés" állt, hogy a
szakembeľhiány miatt nem lehet megfelelően ellátni a feladatokat, ezért a fenntaľtói döntés ezeket a
státuszokat egy másik státuszcsopoľtľa telepítette źú. Azt gondolja, hogy ezze| a dö'ntéssel akkoľ is és
most is egy nagyon_nagyon hibás döntést hozott az onkormányzat. Ennek a konekciója azéft vo|t
természetes, meľt miután a Képviselő_testiilet akkori tagjaként, egyedĺiliként nem szavaztamegaszőban
forgó döntést, nyilván polgáľmesterként elvárás felé, hogy korrigźńja, vagy legalábbis megpróbálja
konigálni a Képviselő-testi.ilet hibás döntését. Azajogszabäúyi helyzet, ami meghatározzaa státuszokat,
amit fizet az A|lam és a valódi feladat kösz<jnő viszonyban sincs egymással. Igyekeznek visszaállítani
ezla stźúuszt az intézményben.
A keľĺileti Önkormányzat az óvodák kapcsán olyan személyi dclntéseket hozott, amelyektől azt ľeméli,
hogy egy kicsit jobb lesz. A Keľiilet <lsszes képviselője egyhangúan szayazta meg páľtállásától
fiiggetleniila havi 20.000._Ft-os bérpótlékot, amely fontos lépés az anyagai megbecsü|és felé.
Az Önkormányzat annak ęllenéľe fenntaľt státuszokat, hogy ażĺ senki nem fĺnanszirozza' Ilyenek
például a gyógypedagógusi, a pszichológusi, a kertész, az óvodatitkáľi állások, nevelési munkát segítő
státuszok. Nem azt gondolják, hogy az intézményben ezek az embeľek feleslegesek, hanem azt
gondolják, bárcsak háromszor többen lennének'
A Szimetné Galacy Judit kolléganő nem említeĺe a kötelező óľaszámot, de az ővodai területen sokkal
magasabb azőľaszźtm,mintaz iskolákban. Sokkal hosszabb ideig kell csoportban lęnniĹik és közvetlenül
a gyermekelr'heztartoző nevelésitevékenységetvégezni, mint például egy kozépiskolaitanárnak'
Fontos tény, hogy ahelyzet ťolyamatosan nehezedik. Egyľe több azoknak a gyermekeknek az aránya,
akik sajátos nevęlésrĺ igénytĺek, halmozottan hátľányos helyzettĺek vagy beilleszkedési pľoblémáik
vannak.
Nyolcadik éve kevesebb pedagógust képeznek ebben az orczágban, mint ahźny álláshely van'
Folyamatosan nehezedő k<irnyezetben, folyamatosan nehezebb munkát végeznek a kollégák. Ebben
pľóbál meg támasz lenni azonkormányzat. A felvetést abszolút ręálisnak taľtja.
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Tovdbbi kéľdés, észrevétel hiónyóban rátér a Közmeghallgatds meghiľdetett napirendjére'

A Képviselő-testiilet hagyományosan azt azutatképviselte az óvodáknál, hogy megpróbálta megtaľtani
sokszíniĺségiiket. Ehhez képest szinte mindenütt más folyamat zajlott le. Szinte minden kertiletben
összevonták a nevelési intézményeket, amelynek alapvetoen két szándéka volt. Az egyik, hogy ezzel az
intézkedéssel jelentős álláshelyeket takaľítanak meg, valamint költségvetési financiális javulást érjenek
el. A másik, hogy könnyebben irányhatóbbá' tegye a rendszert. A Képviselő-testĺilet koľábban sem
képviselte eztafajta szándékot. A2011. évi nemzeti köznevelésről szóló törvény abszolrit támogatja és
jutalmazzais ezta folyamatot, amelyet sem az elődei, sem aZ Önkormányzat jelenlegi vezetése nem
támogatott, meľt értéknek tekintették, és tekintik az óvodák nevelési programjait' szakmai miĺködésiiket.
A '90_es évek végétöl a 2000-es évek végéig zajló intézmény-racionalizáciő _ megítélésę szeľint is
sziikséges volt - végbement, és létľejött az az intézményiháiőzat' amijelen pillanatban is mtĺködik. Az
óvodák 2 _ 3 tagintézménnyel rendelkeznek, és a tagintézmények sok esetben más nevelési profillal
rendelkeznek, de az óvodák egészen biztosan sokszínűek. Gyakoľlatilag változatlan volt az elmúlt
évtizedben a Képviselő-testĺilet azon törekvése, hogy a sokszínűséget és a szakembeľgáľdát biztosítsa.
Képviselőként tagia volľ. 20a2-ben az oktatási Bizottságnak, amelyben tĺibbségében olyan embeľek
voltak páľtrĺllástól fiiggetleniil, akiknek ez volt a töľekvésük, de a mindenkori polgármesternek is.
Nyolc éve - az onkormányzat hatáskĺjrén tulmutató dolgok miaff _ jelentkezett előszor a szakemberek
hiánya az intézményhállózatban és a probléma egyre jelentősebb. Tény, hogy ma egyre kevesebb
szakember hiányzik az obudai onkormányzat óvodai ľendszeréből, mint ezelótt két évvel, amely
egyéľtelmíĺen a kollegák munkájának köszĺjnhető' Annak fényében van így, hogy közben a szakma egy
spiľálba keľĺ.ilt _ nemcsak az ővođai, hanem áitalźban a pedagógusszakma -, de ennek ellenéľe nem
rosszabbodott, talén még egy kicsit javult is a helyzet. Nem az Önkormányzatnak kĺjszönhető, hanem
az említett szakembereknek, de nekik koszönheto az is, amely szerint olyan légkört alakítottak ki, hogy
a dolgozók az intézményben maradnak.
Bevezettek egy olyan gyermekvédelmi ľendszert, amely a gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi
intézkedéseket eltolja az Önkoľmányzattól, kikapcsolja az Önkormányzat vezetését a gyermekvédelmi
helyzetekböl. Pártállástól fiiggetlenĹil, de elég gyakoľi, hogy azok a kellemetlen ügyek, amelyek
gyermekvédelmi szempontból merülnek fel az intézményekben' politikai reakciókat váltanak ki, ami
nem helyes. Ezéľt van egy intézményrendszeľük, és a Hintalovon Alapítvánnyal együttműködve
gyakorlatilag automatizáltan, politikai vezetéstől fiiggetlenül történik a helyzetek kezelése' Megítélése
szerint jól miĺködik. Fenntaľtói dontésekkel és _ ha jól emlékszik - a Képviselő-testület egyhangú
támogatásával, nem volt vita a frakciók között a csopoľtlétszámok alacsonyan taľtásában' Szándékos
törekvós volt.
Lehet azt mondani, hogy nem elég költséghatékony a rendszer, de ilyen kritikákat nem hallottak az
ellenzék részéľől. Koľrekt szakmai vita folyik a Képviselő-testĺilet ĺilésein, és azt gondolja, hogy
pánáIlástól fiiggetlenül mindenki éĺzékeli, amely szerint támogatni kell a III. kerületi nevelés ügyét.
Ż021-ben a Képviselő-testĹilet szintén egyhangú szavazással olyan döntéssoľozatot hozott meg, amely
minden intézményben helyľeállította a tornaszobákat, és ennek köszönhetően mindenütt lehetové vált a
gyermekek testedzésének biztosítása.
2019 őta minden óvodai alapítvány támogatásban ľészesül, a támogatást a közösségek szabadon
költhetnek el, ami koľábban nem volt.
Fontos d<ĺntés volt, hogy január l_jétől + 10.000.-Ft-tal 20.000.-Ft-ľa emelték a dolgozók
bérkiegészítését.
Fontosnak tartja a,,Męseíľó pźúyánat"-ot, mert amit a kollégák létrehoztak a gyeľekmesékkęl az egy
csoda! A kollégái irjáka meséket, a gyerekek pedig illusztrźijźtkazokat' Nem titkolt szándékuk volt
erósíteni a dolgozói közösséget. Azt érzik tĺibben, hogy hasznosak. Ennek része szintén a
,,hűségjutalom'', ami szintén idén keľült bevezetésre.
Számźra pedagógusként nagyon rosszul esett a Koľmány részérol a pedagógussztľájk fogadtatása.
Lehetetlennek tĘa, hogy egy munkáltató ellenségként vagy ellenfélként lépjen fel a dolgozőival
szemben. Az' hogy a Képviselő-testületnek hatátrozatot kellett llozni, hogy a sztľájkoló kollégákat ne
bĺintessék, úgy gondolja' nonszensz. Valamennyi párt képviselőjét megilleti a dicséľet, meľt a
hatźrozatot a Képviselő-testtilet egyhangú szavazattal hozta meg, pedig biztos voltak olyanok, akik nem
tartották jogosnak a sztľájkot' A Képviselo-testület feltilemelkedett a pártpolitikai csatáľozásokon.
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A következő időszakban várható, hogy a Testiilet további döntéseket hozni, amelyekkel továbbnövelheti
a neve lési intézményekben dolgozók komfoľtját.
Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester úr tájékoztatása alapján a Szociális, Egészségügyi és
Lakásügyi Bizottság újabb dolgozíipá|yánatot íľ ki'
A Képviselő-testtiletnek nem az a szándéka, hogy csak és kizźró|ag az óvodapedagógusokat hozza
helyzetbe, hanem valamennyi intézményének dolgozóját. Azon dolgoznak, hogy betöltsék a hiĺányzó
álláshelyeket és folyamatosan javítsák a munkaköľtilményeket. Nagyon fontos a vezetĺĺk tevékenysége,
meľt nincs sikeres intézményrendszeľ, sikeres vezetők nélkül.
Tavaly és idén is Pro obuda díjban részesiilt egy koľábbi óvodavezetó, illetve Bärczy István díjat kapott
egy kerületi óvodapedagógus.
További kéľdés, észľevétel hiányában, megköszönve az óvodapedagógusok és óvodavezetők munkáját,
a Közmeghallgatást l5 óra 35 perckoľ bezźtrja.
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