
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2014. (XII.         
22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési          
Szabályzatáról (egységes szerkezetben 2018. január 24-ei hatállyal) szóló 2. sz. melléklete a            
Kulturális és Köznevelési Bizottság hatáskörébe utalja azt a hozzájárulási jogot, mely a            
köznevelési intézményekben alapítványi és egyesületi székhely létesítéséhez szükséges. 
  
1. 
Kadosáné Klimó Magdolna, az Újbudai Hétszínvirág Alapítvány kuratóriumi elnöke azzal a           
kéréssel fordult a Kulturális és Köznevelési Bizottsághoz, hogy Budapest Főváros XI.           
Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, XI., 2576/1 helyrajzi szám alatt           
felvett, természetben a Sasadi Óvoda székhely 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4/b. szám             
alatt található ingatlan az Újbudai Hétszínvirág Alapítvány székhelyeként – szívességi          
használat jogcímén – , a fenti címre bejegyzésre kerülhessen; tekintettel arra, hogy az             
Alapítvány alapításakor megnevezett jelenlegi cím az óvoda egykori dolgozójának lakcíme,          
aki nyugdíjba vonult, így a továbbiakra kérte az Alapítvány címének megváltoztatását. 
Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda intézményvezetője vállalja, hogy a szóban forgó            
Alapítvány Kuratóriuma számára félévenként, illetve a tagok kérése szerinti időpontokban          
megtartandó ülésekhez a 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4/b. szám alatt található            
ingatlanban helyet biztosít (1. sz. melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat). 
  
2. 
A Sasadi Óvoda Tesz-Vesz Óvoda telephely szülői közössége, az intézménybe járó szülők            
kezdeményezésére Alapítványt kíván létrehozni az épületben folyó nevelési-fejlesztési        
tevékenységek támogatására. Teller Nóra munkaközösség vezető, azzal a kéréssel fordult a           
Kulturális és Köznevelési Bizottsághoz, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda          
Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, XI., 2691/4 helyrajzi szám alatt felvett,          
természetben a Sasadi Óvoda Tesz-Vesz Óvoda telephely 1118 Budapest, Zólyomi út 20-22.            
szám alatt található ingatlan a Zólyomi Oviért Alapítvány székhelyeként – szívességi           
használat jogcímén – a fenti címre bejegyzésre kerülhessen. 
Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda intézményvezetője vállalja, hogy a szóban forgó            
Alapítvány Kuratóriuma számára félévenként, illetve a tagok kérése szerinti időpontokban          
megtartandó ülésekhez a 1118 Budapest, Zólyomi út 20-22. szám alatt található ingatlanban            
helyet biztosít (2. sz. melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat). 
  
  



Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a hozzájárulásukat a            
határozatok szerint megadni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2019. január 10. 
  
  
 dr. Molnár László 
    alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


