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JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. június 14-én megtartott ülésén, a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.).
Az ülés kezdetének időpontja: 9° 0 óra

Jelen vannak:
Révész Máriusz bizottsági elnök,
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Szabóné Gerzson Sarolta, Tokady Marcell Gergely,
Varga István, a bizottság képviselő tagjai,
Beliczay Sándor, Lakatos Béla, dr. Pluzsik Andrásné, Vizi Tibor a bizottság nem képviselő
tagjai.

Távolmaradását előre jelezte:
Vermes Zoltán, a bizottság nem képviselő tagjai

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Róbert
W eeber Tibor
Radványi Gábor
Dr. Szabó Krisztián
Dr. Egervári Éva
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

2012 JON 2 O.

jegyző

a Jogi Csoport részéről
a Humán Iroda Oktatási,
vezetője

Murányiné Bényei Ibolya
Nagy Ágota
Benkóné Turcsányi Ildikó
Baloghné Stadler Irén
Czanka Lajosné
Blattner Edit
Hauer Lászlóné
Menyhárt Sándor
Sós Zsuzsanna
V ar ga Ildikó
KuhnAndrás
Kovács Ferenc
Demeter Antal

a Kőbányai Gézengúz Óvoda vezetője
a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője
a Pedagógus Szakszervezet részéről
az Aprók Háza Óvoda vezetője
a Gyöngyike Óvoda vezetőj e
a Bóbita Óvoda vezetője
a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója
a Szent László Általános Iskola igazgatója
a Janikovszky Éva Általános Iskola mb. igazgatója
a Harmat Általános Iskola igazgatója
a Fekete István Általános Iskola igazgatója
a Keresztury Dezső Általános Iskola igazgatója
a Szervátiusz Jenő Általános Iskola igazgatója
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Borbáth Katalin
Bátomé Páhoki Zita

pályázó
pályázó

Meghívottak:
Horváthné dr. Tóth Enikő
Sebestyénné dr. Garas Méclea
Kálmánné Szabó Judit
Fürst Ágnes
Jógáné Szabados Henrietta
Szilágyi Csilla
Herczeg Katalin

a Polgármesteri Kabinet részéről
a Jogi Csoport részéről
a Humán Iroda részéről
a Humán Iroda részéről
a Humán Iroda részéről
a Kertvárosi Általános Iskola részéről
a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató
Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegység
vezetője

a Kőbányai Csodapók Óvoda részéről

Toldiné Koblencz Márta

Elnök: Révész Máriusz bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
A napirendi pontok elfogadása

előtt

felszólal:

Elnök: Javasolja, hogy a meghívóban 2-es és 16-os sorszámon szereplő napirendi pontokat
vegyék le napirendről. Az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosítást
javasolja:
l. hetes napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 12-es sorszámmal jelzett
előterjesztést,

2. harmadik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 4-es sorszámmal jelzett
előterjesztést,

3. nyolcadik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban ll-es sorszámon
szereplő előterjesztést,

4. kilencedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 8-as sorszámon
szereplő előterjesztést,

5. tizedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 9-es sorszámon

szereplő

előterjesztést,

6. tizenegyedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban l O-es sorszámon
szereplő előterjesztést,

7. tizenkettedik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 13-as sorszámon
szereplő előterjesztést,

8. tizenharmadik napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 14-es sorszámon
szereplő előterjesztést.

9. tizennegyedik napirendi pontként a meghívóban 15-ös sorszámon

szereplő

előterjesztést.

Amennyil;>en nincs észrevétel, kéri, szavazzanak a napirend
sorrendmódosítással együtt.

~!fogadására

az ismertetett
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal leveszi napirendjéről
a meghívóban 2. sorszámmal szereplő "A Szent László Gimnázium négyéves beszámolója és a
belső ellenőri jelentéssei összefüggő munkáltatói döntés" tárgyú előterjesztést, valamint a
meghívóban 16. sorszámmal szereplő "A 201212013, tanév első felére tervezett mérés
megvalósítása" tárgyú előterjesztést.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint
fogadja el a napirendjét azzal, hogy a 2-es napirendi pont tárgyalására zárt ülés rendel el az
Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján:

l. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves
beszámolója
Előterjesztő:

2.

Kőbányai

közoktatási

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester
intézményvezetői

pályázatok elbírálása
Kovács Róbert polgármester

3. A Kulturális Örökség Napja rendezvényen történő részvétel
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
4. A Kőbányai Sportszövetség 2011. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló
tájékoztató
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
5. A Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012.
évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
6. A Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
7. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
átköltöztetésével kapcsolatos költségek
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

Iskola

8. A 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és
csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a
fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapítása
·
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
9. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
10. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
ll. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
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Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

12. A Kőbányai Sportközpont igazgatója illetményének rendezése
Előterjesztés:
Kovács Róbert polgármester
13. A Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia, valamint a Szent György Hittanos Tábor
2012. évi támogatása bizottsági tartalékkeretből
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
14. Az általános iskolákban a 2011/2012. tanévben megvalósult szakértői vizsgálat és
tantárgyimérések tapasztalatairól szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

l. napirendi pont:
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves
beszámolója
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: Megköszöni az intézményvezetők megjelenését, kéri a Bizottság tagjait, hogy
szavazzanak külön-külön az egyes intézményvezetői beszámolók támogatásáról.
l. Kőbányai Bem Józse[.Általános Iskola:

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal (l fő érintettség révén
nem szavazott) "A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek
négyéves beszámolójáról" szóló 486. számú előterjesztés határozattervezetének Gál Juditra
vonatkozó l. pontját támogatja.
2. Kőbányai Kertvárosi .Általános Iskola:

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással "A Kőbányai
Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves beszámolójáról" szóló
486. számú előterjesztés határozattervezetének Hauer Lászlónéra vonatkozó 2. pontját
támogatja.
3. Kőbányai Harmat .Általános Iskola:

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai
Önkormányzat fenntartás~ban működő iskolák vezetőinek négyéves beszámolójáról" szóló
486. számú előterjesztés határozattervezetének Varga Ildikóra vonatkozó 3. pontját
támogatja.

5

4. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szaigáitató Központ:
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai
Önkormányzat fenntartásában működő iskolák vezetőinek négyéves beszámolója" szóló 486.
számú előterjesztés határozattervezetének Tamás Mártára vonatkozó 4. pontját támogatja.

Varga István elhagyta az üléstermet.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes.

2. napirendi pont:
Kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében
tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

-szünet-

3. napirendi pont:
A Kulturális Örökség Napja rendezvényen történő részvétel
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Lakatos Béla és Vizi Tibor elhagyta az üléstermet.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7fővel határozatképes.

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 491. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Kulturális Örökség
Napja rendezvényen történő részvételről" szóló 491. számú előterjesztést támogatja.

4. napirendi pont:
A Kőbányai Sportszövetség 2011. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló
tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Vizi Tibor visszaérkezett az ülésterembe.
Elnök: ,Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. ,
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 476. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a Kőbányai
Sportszövetség 2011. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató
tudomásulvételét (476. számú előterjesztést) támogatja.

5. napirendi pont:
A Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 474. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a Törekvés
Sportegyesület 20 ll. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi önkormányzati
támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató tudomásulvételét (474. számú
előterjesztést) támogatja.

6. napirendi pont:
A Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Nincs hozzászólás, észrevétel.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és
pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról
szóló tájékoztató (475. számú előterjesztés) tudomásulvételét támogatja.

7. napirendi pont:
A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
átköltöztetésével kapcsolatos költségek
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 489. számú
előterjesztés támogatásáról.
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A Janikovszky Éva
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatos
költségekről" szóló 489. számú előterjesztést támogatja.

8. napirendi pont:
A 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és
csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a
fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapítása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy a 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok
számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározása,
valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapításáról szóló előterjesztésben
foglalt határozati javaslatok közül csak a napközis csoportbontásra vonatkozók támogatásáról
döntsenek.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 2012/2013-as
tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai
létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 3. mellékletében szereplő a
Kőbányai Bem József Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett álláshelyek
számának változásáról szóló határozattervezet B-változatát támogatja.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 2012/2013-as
tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai
létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 4. mellékletében szereplő a
Kőbányai Fekete István Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett
álláshelyek számának változásáról szóló határozattervezet C-változatát támogatja.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 2012/2013-as
tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai
létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 5. mellékletében szereplő a
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett
álláshelyek számának változásáról szóló határozattervezet A-változatát támogatja.

.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 2012/2013-as
tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai
~
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létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 6. mellékletében szereplő a
2012/2013-as tanévben engedélyezett álláshelyek számának változásáról szóló
határozattervezetet támogatja.
Elnök: Az ülés levezetését hivatalos elfoglaltsága miatti távozás (országgyűlési képviselői
tisztségéből eredő kötelezettségének teljesítése) okán átadja Szabóné Gerzson Sarolta
képviselő nek.
Révész Máriusz elhagyta az üléstermet

Elnök: Szabóné Gerzson Sarolta képviselő, bizottsági tag.

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7fővel határozatképes.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással "A 2012/2013as tanévben indítható napközis csoportok számáról, osztály- és csoportbontások, illetve a
pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai
létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 7. mellékletében szereplő a technikai
dolgozók létszámának meghatározásáról szóló határozattervezetet nem támogatja.

9. napirendi pont:
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Nincs hozzászólás, észrevétel.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011.
évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételét (479. számú előterjesztés) támogatja.

10. napirendi pont:
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: A tavalyi évről nem kaptak beszámolót, nincs mit tudomásul venni. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Nincs
hozzászólás, észrevétel.
A Ku.fturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbánya Tűzvéd,elméért Közalapítvány 2011. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételét (478. számú előterjesztés) támogatja.
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ll. napirendi pont:
A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Nincs hozzászólás, észrevétel.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2011. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételét (493. számú előterjesztés) támogaija.

12. napirendi pont:
A Kőbányai Sportközpont igazgatója illetményének rendezése
Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 488. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai
Sportközpont igazgatója illetményének rendezéséről" szóló 488. számú előterjesztést
támogatja.
13. napirendi pont:
A Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia, valamint a Szent György Hittanos Tábor
2012. évi támogatása bizottsági tartalékkeretből
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 477. számú
előterjeszt és elfogadásáról.

23/2012. (VI. 14.) KOS határozat
a Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia, valamint a Szent György Hittanos Tábor
2012. évi támogatásásáról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia
(1102 Budapest, Szent László tér 25.) részére, bruttó 2 300 OOO Ft összegű támogatást
biztosít, megállapodás keretében, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet
általános tartalékokról szóló 13. melléklet 16. sora terhére.
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2. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia
(1102 Budapest, Szent László tér 25.) keretein belül működő Szent György Hittanos
Tábor működési költségeihez bruttó 800 OOO Ft összegű támogatást biztosít,
megállapodás keretében, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendelet általános
tartalékokról szóló 13. melléklet 16. sora terhére.
Határidő:
2012. június 30.
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati
szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil
Csoport vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

14. napirendi pont:
Az általános iskolákban a 2011/2012. tanévben megvalósult szakértői vizsgálat és
tantárgyi mérések tapasztalatairól szóló tájékoztató
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Nincs hozzászólás, észrevétel.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kőbányai általános iskolában a 2011/2012.
tanévben megvalósult szakértői vizsgálatról és tantárgyi mérések vizsgálatáról szóló
tájékoztatót (485. számú előterjesztés) tudomásul veszi.
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Bizottság ülését 13 10 órakor bezáija.

K.m. f

Szabóné Gerzson Sarolta
levezető

elnök
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A jegyzőkönyv mellékletei

./

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

D

írásban benyújtott módosító javaslat
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D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv
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felszólalási jegy

törvényességi észrevétele

