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JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. június 20-án a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X.,
Szent László tér 29. I. em. 100.) megtartott ülésén.
Az ülés kezdetének időpontja: 9° 0 óra
A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Révész Máriusz bizottsági elnök,
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Varga
lstván a bizottság képviselő tagj ai,
Lakatos Béla, dr. Pluzsik Andrásné, Vizi Tibor a bizottság nem képvisre_lo_"_ta_;g]""'·_m_··---;;:~;-------;;-----,
Távolmaradását előre jelezte:
Beliczay Sándor, a bizottság nem képviselő tagja
Vem1es Zoltán, a bizottság nem képviselő tagja
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
Kovács Róbert
Radványi Gábor
Weeber Tibor
Kálmánné Szabó Judit

Dr. Egervári Éva
Révész Istvánné
Szigetiné M. Gabriella
Blattner Edit
Czanka Lajosné
Sárkány Péter
Németh László

Meghívottak:
Jógáné Szabados Henrietta
Fürst Ágnes
Mihalicska Terézia
Tóth Béla

Pokó Gábor
Öcsi Gábor
Benkóné Turcsányi Ildikó
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alpolgármester
alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője
a Jogi Csoport részéről
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője
a Kőbányai Bóbita Óvoda vezetője
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda vezetője
a Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapest X. Tankerület igazgatója

a Humán Iroda részéről
a Humán Iroda részéről
a Havasi Gyopár Alapítvány részéről
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány
elnöke
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnöke
a Kőbányai Sport Club vezetője
a Pedagógus Szakszervezet részéről

Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.

Javasolja, hogy a Bizottság pótfelvétellel vegye fel napirendjére az alábbi
utolsó napirendi pontként történő tárgyalással:
12. A Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

előte1jesztést,

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendjére a
., Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelméről" szóló 411. szám ú előterjesztést
[75/2013. (VI. 20.)].
Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként a "Kőbányai Szent László Gimnázium
intézményvezetői pályázatának véleményezéséről" szóló 405. számú előterjesztést, és
második napirendként a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
fenntartásában lévő köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározásáról" szóló 406.
számú előterjesztést tárgyalja.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként
a "Sze nt László Gimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezéséről" szóló 405.
számú előterjesztést, és második napirendként a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai
Onkormányzat
fenntartásában
lévő
köznevelési
intézmények
álláshelyeinek
meghatározásáról" szóló 406. számú előterjesztést tárgyalja [76/2013. (VI. 20.)].
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint
fogadja el napirendjét [77/2013. (VI. 20.)]:
1.

A Kőbányai Szent László Gimnázium
Előterjesztő:

intézményvezetői pályázatának véleményezése
Kovács Róbert polgármester

2.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő
köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

3.

A 2013-2018. közötti
elfogadása
Előterjesztő:

időszakra

vonatkozó

Kőbányai

Helyi

Esélyegyenlőségi

Program

Weeber Tibor alpolgármester

4.

A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyennekétkeztetés igénybevételének
módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

5.

A 2013/2014. nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásról szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

6.

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről
tájékoztató
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

szóló
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7.

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

8.

A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány
kérelme
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

9.

A Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok
Sportegyesülete és a Kőbányai Sport Club támogatása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

10.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi beszámolója és 2013. évi
szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

ll.

A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

12.

A Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

A

Kőbányai

munkatervéről

l. napirendi pont:
Szent László Gimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Köszönti a pályázatot benyújtó igazgató urat. Kérdezi, hogy az Mötv. 46. § (2)
bekezdés b) pontja értelmében kéri-e a zárt ülés elrendelését? Ha nem, akkor nyilvános ülés
keretében tárgyalják a napirendi pontot. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Kérdezi igazgató urat szóban kívánja-e
kiegészíteni pályázatát?
Sárkány Péter: Nem kívánja kiegészíteni a pályázatot, ha esetleg van kérdés, akkor szívesen
válaszol rá.
Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 405. szám ú
előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással "A Kőbányai
Szent László Gimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezéséről" szóló 405.
számú előterjesztést támogatja [78/2013. (VI. 20.)].

2. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő
köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Németh László: Tájékoztatásul elmondja, hogy március l-jétől hatályos a 15/2013. (II. 26.)
EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. Ennek értelmében a
szakszolgálati feladatok között megjelölt óvodai és iskolai pszichológiai ellátást azok a
kollégák látják el, akik az intézménynél vannak. A cél az, hogy a jó együttműködés és a
korábbi megállapodások keretében lehetőség szerint kíméljék az Önkormányzat
költségvetését. Fel kell készülniük mindenre, ezért a jelenlegi törvény szerinti álláshelyek
bővítésére kell számítani az óvodai pszichológusi hálózat terül etén, amely 9 álláshelyet jelent
az Önkormányzatnak. Amennyiben mód van rá, az iskolai és óvodai - pillanatnyilag működő
- hálózatot szeretné egyben tartani. Ha ez nem sikerül, akkor létre kell hozni külön ezeket a
státuszokat Az integrált SNI ellátással kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat kérheti
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kialakított utazó gyógypedagógus hálózat
segítségét.
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az oktatási törvény jelenleg vita alatt van a
Parlamentben. Érkezett egy javaslat, amely a létszámot tartalmazó mellékletet módosítaná. Ez
a javaslat 250 főként javasol egy pedagógiai asszisztensi státuszt. A módosító javaslat
visszavonásra került, de érkezett egy újabb módosítás, amely alapján minisztériumi
rendeletben kerülne meghatározásra a pedagógiai asszisztensek létszáma.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 406. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények
álláshelyeinek meghatározásáról" szóló 406. számú előterjesztést támogatja [79/2013.
(VI. 20.)].

3. napirendi pont:
A 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi
Program elfogadása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Vizi Tibor: Támogatja a programot. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Törekvés Művelődési
Ház eddig is befogadta a hátrányos helyzetű csoportokat és ezt a jövőben is folytatni kívánják.
Elnök: Néhány észrevételt fogalmaz meg a program tartalma tekintetében: Hivatkozna a
programban arra, hogy a kerületben a bölcsődei ellátást az Önkormányzat az elkövetkező
időszakban is ingyenesen biztosítja. Megemlítené az anyagban a nagycsaládos kártyát.
Kiemelné, hogy a diáksport csoportoknál l OOO Ft összegű tagdíj ellenében sportolhatnak a
diákok egész évben. Szót ejtene a Törekvés Művelődési Ház sportpályáról, amely
mozgássérült, fogyatékkal élő emberek számára lett kialakítva. A gyerekek szempontjából
veszélyes időszak a nyári szünet, ezért az Önkormányzat létrehozta a nyári tábort, ahol
nagyon kulturált programokon vehetnek részt a gyerekek.

Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 410. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A 2013-2018. közötti
időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról" szóló 41 O.
számú előterjesztést támogatja [80/2013. (VI. 20.)].

4. napirendi pont:
A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének
módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 409. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8. igen, egyhangú szavazattal "A nevelési-oktatási
intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak
mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 409. számú
előte1:jesztést támogatja [81/2013. (VI. 20.)].

5. napirendi pont:
A 2013/2014. nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: Semmi nem derül ki az anyagból. Érdemes lenne korosztályos bontásban készíteni
egy táblázatot az óvodai előjegyzésekről, mivel2014-től kötelező lesz 3 éves kortól az óvodai
beiratkozás. Ebből az adatból meg lehetne becsülni azt, hogy a következő évben milyen
növekedésre kell számítani az óvodák esetében. Elmondja, hogy néhány óvodában idén is
szükség lesz arra, hogy a fenntartó hozzájáruljon ahhoz, hogy 20%-kal a maximális létszámot
átléphessék. Ez az SZMSZ értelmében a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik, de
szerenesés lenne, ha a Bizottság kapna egy tájékoztatót arról, hogy mely óvodáknál van
szükség erre.
Kálmánné Szabó Judit: Szakmai felelősként kijelenti, hogy az anyag rendkívül korrekt,
intézményenként lebontva tartalmazza az adatokat, amelyeket az intézményvezetőkkel
egyeztettek A 20%-os túllépés szeptember 1-j étől adható meg, ezért az engedél yezett
létszámokat folyamatosan készítik elő polgármester úr részére.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "A 201312014. nevelési évben a kerületi óvodai
beiratkozásról" szóló 399. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót megtárgyalta.
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6. napirendi pont:
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy mind a két Alapítvány az Önkormányzat
munkáját egészíti ki, az együttműködés nagyon jó. Számos olyan önkormányzati
rendezvényhez tudnak csatlakozni, amelyen emelik annak színvonalát.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2012.
évi tevékenységéről" szóló 402. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót megtárgyaltet.

A Kőbánya

7. napirendi pont:
Tűzvédelméért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Dr. Csicsay Claudius Iván: Érdeklődik, hogy a Samsung típusú mobiltelefont kinek a
részére vették, és milyen célra?
Pokó Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Alapítvány titkára részére vették a
mobiltelefont annak érdekében, hogy az Alapítvány ügyeit intézni tudja.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2012. évi
tevékenységéről" sz ó ló 401. szám ú előterjesztésben foglalt tájékoztatót megtárgyalta.

Somlyódy Csaba megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes.

8. napirendi pont:
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány
kérelme
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Mihalicska Terézia: Köszöni az eddig nyújtott támogatást. Elmondja, hogy az Alapítvány
1997 óta folyamatosan működik, és sok pályázaton vesznek részt. Az utóbbi években elég
kevés pályázati lehetőség volt és mivel megszűnt a civil alap, így nehezen tudnak forráshoz
jutni. A májusi kérelmük során még nem tudták teljesen azt, hogyan alakul a költségvetésük,
ezért kiegészítő kérelmet tettek. A betervezett programokat szeretnék megvalósítani, ezért kéri
a Bizottságo! és a Képviselő-testületet, hogy támogassák az Alapítványt l 500 OOO Ft-tal.
Radványi Gábor: A civil szervezetek önmagukat megszervező, irányítóktól független
szervezetek. A Havasi Gyopár Alapítvány évtizedek óta az Önkormányzat által legjobban
támogatott civil szervezet. A civil szervezetek részére kiírt pályázaton 21 O OOO Ft támogatást
nyertek el. Az Önkormányzatnak nem feladata, hogy a civil szervezetek alkalmazottainak
bérét finanszírozza. Azért javasolja támogatásra az Alapítványt, mert hasznos munkát
végeznek Kőbányán.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 400.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással "A Havasi
Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány kérelméről" szóló
400. számú előterjesztést támogatja [82/2013. (VI. 20.)].

9. napirendi pont:
A Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok
Sportegyesülete és a Kőbányai Sport Club támogatása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Radványi Gábor: Elmondja, hogy a betervezett költségek a korábbi években megszakott
tevékenység jó minőségű biztosításához nem elegendőek, ezért a sportegyesületek megtették
azokat a kérelmeiket, amelyek alapján elkészült az előterjesztés. A költségvetésbe
betervezésre került egy 20 OOO OOO Ft összegű keret arra, hogy az ebben az évben felmerülő
kiegészítő támogatásokat biztosítani tudja az Önkormányzat.
Ebből a keretből már 6 OOO OOO Ft kiosztásra került kisebb sportcsoportok és civil szervezetek
részére.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Weeber Tibor: Évek óta hiányolja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket egy ilyen kiemelkedő
és versenysporttal foglalkozó egyesületek megtehetnének a saját szponzorálásuk érdekében.
Az Önkormányzat nem tudja ilyen szinten támogatnia sportot
Öcsi Gábor: Elmondja, hogy a bemutatkozó látogatása után teljesen megszűnt a kapcsolata
Kovács Róbert polgármester úrral, valamint 2012 decembere óta Radványi Gábor
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alpolgánnester úrral is. A 15 OOO OOO Ft összegű szponzor támogatással kapcsolatban
elmondja, hogy az úszószakosztály kezdeményezte azt és készített egy szponzorációs
anyagot, amelynek köszönhetően kötötték meg a szerződést. Beszámol arról, hogy
utánanézett, és az országban egyetlen egyesületnél sincs olyan, hogy az Önkormányzat ne
adjon támogatást a civil szerezet vezetőjének. Március l-je óta egyedül végzi a Kőbányai
Sport Club ügyeivel kapcsolatos feladatokat havi bruttó 100 OOO Ft-ért.
Radványi Gábor: Véleményeszerint a Kőbányai Sport Club elnökeként több elszántságot és
energiát kellene Öcsi Gábornak fektetnie abba, hogy szponzorokat keressen az egyesület
részére, ezt jelezte részére 2012. decemberben. A szponzori szerződéssel kapcsolatban
elmondja, hogy a Mikropakk Kft.-vel más ügyben kérült 2012. decemberben kapcsolatba,
amikor a cég jelezte, hogy a közjó érdekében tudna támogatást nyújtani. Polgármester úrral
erre a célra a Kőbányai Sport Clubot választották. Később a Mikropakk Kft. jelezte, hogy
hosszabb távon szponzori szerződést kötnének, ezért kérték, hogy készüljön egy promóciós
anyag, amelyet az úszószakosztály el is készített. Ezt eljuttatták a Mikropakk Kft. részére, és
ezt követően írták alá a szerződést.
Elnök: Az SZMSZ 22. §. (l) bekezdés 9. pontja alapján
a vitát.

ülésvezetői

jogkörénél fogva lezárja

Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. d) pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"d) a Kőbányai Sport Club úszószakosztálya részére 5 millió forint, melynek terhére a KSC
ügyviteli költségei is elszámolhatók."
(408/l. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 408/1. módosító javaslatot.

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 408.
számú előterjesztés támogatásáról 408/l. módosító javaslat figyelembevételével.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, l tartzózkodással "A Törekvés
Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete és a
Kőbányai Sport Club támogatásáról" szóló 408. számú előterjesztést a 408/1. módosító
javaslat figyelembevételével támogatja [83/2013. (VI. 20.)].

A

Fővárosi

l O. napirendi pont:
Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi beszámolója és 2013. évi
szóló tájékoztató
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze. Nincs.

előterjesztéssel

munkatervéről

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi
beszámolójáról" szóló 397. számú előterjesztést megtárgyalta.
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ll. napirendi pont:
A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy határozattervezet 2. pontja helyébe az alábbi 2.
pont lépjen:
"2. A Képviselő-testület a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha
2
5 250 m alapterületű telekingatlan közfeladat ellátása céljából történő hasznosításra 2013.
július l-jei hatállyal határozatlan időre szerződést köt a Kőbányai Sportközponttal."
(412/l. módosító javaslat)
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 igen, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem
támogatja a 412/l. módosító javaslatot [84/2013. (VI. 20.)].

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 412.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, l
tartózkodással "A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosításáról" szóló 412. számú
előterjesztést támogatja [85/2013. (VI. 20.)].

12. napirendi pont:
A Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Radványi Gábor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a hét folyamán Mozsár Ágnes főépítész
asszonnyal elmentek megnézni, hogy milyen állapotban vannak az ablakok. Szilágyi Sándor
András is elmondta, hogy a kisablakok még jó állapotban vannak, de az ólomablakokat
mindenképpen ki kell cserélni.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Varga István: Elmondja, hogy a múlt hónapban ő is megnézte az ablakokat, amelyek nagyon
rossz állapotban vannak. Javasolja a határozat támogatását.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 411.
számú előterjesztés támogatásáról.
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai
Református Egyházközség támogatási kérelméről" szóló 411. számú előterjesztést támogatja
[86/2013. (VI. 20.)].

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a bizottság a napirendet
megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 11 15 órakor bezárja.

K. m. f.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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