BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2014. március 13-án a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. l.
em. 115.) megtartott ülés én.
Az ülés kezdetének időpontja: 9° óra
0

A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Révész Máriusz a bizottság elnöke,
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Szabóné Gerzson Sarolta, Somlyódy Csaba, Varga István a
bizottság képviselő tagjai,
Beliczay Sándor, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vizi Tibor a bizottság nem képviselő tagjai.
Távolmaradás oka:
Távolmaradását előre jelezte:
Dr. Pluzsik Andrásné, a bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
Radványi Gábor
Weeber Tibor
Ehrenberger Krisztina
Kálmánné Szabó Judit
Dr. Egervári Éva
Sós Zsuzsanna

jegyző

alpolgármester
alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil
Csoport vezetője
a Jogi Csoport részéről
a Janikovszky Éva Általános Iskola
vezetője

Zsemlye Istvánné
Antalics Hajnalka
Herczeg Katalin

Meghívottak:
Jógáné Szabados Henrietta
Maklári Gergely

Burger Gábor

a Kőbányai Gesztenye Óvoda vezetője
a Kőbányai Hárslevelű Óvoda vezetője
a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai
Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató
Intézményegység részéről

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil
Csoport részéről
a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai
Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató
Intézményegység részéről
pályázó

Az ülést vezeti: 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 Tasi Éva
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
l

Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként tárgyalja a "Kőbányai Sportlétesítményeket
Fenntartó Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 141. számú előterjesztést, és
hatodik napirendi pontként tárgyalja a "Kőbányai iskolák 2012. évi országos kompetenciamérésen
elért eredményeiről" szóló 151. számú előterjesztést.
Amennyiben nincs észrevétel, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról az
ismertetett sorrendmódosítás figyelembevételével.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja
el a napirendjét [31/2014. (III. 13.)]:
l.

A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

2.

Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (Ill.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

3.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi normatíva- elszámolásának
szabályszerűségi felülvizsgálata
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

4.

A 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

5.

Az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

6.

A kőbányai iskolák 2012. évi országos kompetenciamérésen elért eredményeiről szóló
tájékoztató
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

7.

A Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. évi
támogatás iránti kérelme
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

8.

A Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

9.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

10. A White Sharks Hockey Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai
tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
ll. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszerveztek Szövetsége tagszervezetei 2013. évi sportcélú
támogatásának elszámolása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
12. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszerveztek Szövetsége 2014. évi támogatása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
13. A Kőbánya Sport Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai tevékenységéről
szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
14. A Kőbánya Sport Clubbal
Előterjesztő:

történő együttműködés

Radványi Gábor alpolgármester
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15. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója
2014. évi támogatása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
16. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 2013. évi
támogatásának elszámolása, valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
17. A Bem József Bajtársi Egyesület 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. évi
támogatás iránti kérelme
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
18. A Muzsikáló

Kőbánya

Előterjesztő:

Egyesület 2014. évi támogatása
dr. Szabó Krisztiánjegyző

19. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturálisévi támogatása és a közművelődési megállapodás módosítása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

Szabadidő

Egyesület 2014.

20. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
l. napirendi pont:
A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői pályázatának
elbírálása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy két pályázat érkezett, de a pályázati kiírásnak egyik pályázó
sem felelt meg. Korábban volt egy törvény, amely alapján más végzettség is elfogadható volt ebben
a munkakörben. Kéri Jegyző urat, ismertesse a jogi lehetőségeket.
Dr. Szabó Krisztián: Valóban felmerült hasonló végzettségbeli kérdés az előző vezető
kiválasztásakor. Hangsúlyozza, hogy a testnevelő tanári végzettségű pályázó megfelelő végzettségi
szempontból, de nem felel meg a megkövetelt vezetői gyakorlat feltételnek A másik pályázónak
mérnöki végzettsége van, és nincs vezetői gyakorlata sem. A közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény, illetve ennek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII.
29.) Kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy magasabb vezetői megbízás szakirányú felsőfokú
iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazottnak adható. A sport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.)
Kormányrendelet meghatározza, hogy mit kell tekinteni felsőfokú szakirányú végzettségnek a
sportintézmény vezetője tekintetében. Ennek melléklete alapján a sportigazgatási szervnél a
feladatok számos végzettséggel elláthatók: sportedző, sportszervező, sportmenedzser, okleveles
sportmenedzser, testnevelő tanár stb., valamint a Kormányrendelet alapján szakképesítésként
elfogadható a 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet szerinti jogi igazgatási területen szerzett,
valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség. A közgazdasági felsőfokú végzettséget nem tudjuk a
mérnök-közgazdász pályázóra alkalmazni, mivel a 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet nem
sorolja fel a mérnök-közgazdászt az elfogadott végzettségek között.
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Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező pályázati
kiírásban szereplő vezetői megbízás időtartama az alábbiak szerint módosuljon:
"A vezetői megbízás határozott időre, 2014. június l-jétől [2019.] 2015. május 31-éig szól.
Indokolás: az eredeti pályázati kiírás szerinti időtartam kerüljön meghatározásra az ismételt
pályázati kiírás során.
(14111. módosító javaslat)
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja a 141/1.
módosító javaslatot [32/2014. (III. 13.)].

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező pályázati kiírásban szereplő
pályázati feltételek 2. pontja - hasonló munkakörben legalább öt év feletti szakmai gyakorlat, kerüljön törlésre, a pályázati elbírálásánál előnyt jelent meghatározása egészüljön ki az alábbi új
ponttal:
"-hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,"
(14112. módosító javaslat)
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O 1gen, egyhangú szavazattal támogatja a 14112.
módosító javaslatot [33/2014. (III. 13.)].

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 141. számú
előterjesztés támogatásáról a 141/1. és a 141/2. módosító javaslatok figyelembevételével.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról" szóló 141.
számú előterjesztést a 141/1. és a 141/2. módosító javaslatok figyelembevételével támogatja
[34/2014. (III. 13.)].
2. napirendi pont:
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy a rendelettervezet 2. § l) pontja az alábbiak szerint módosuljon:

"91 A. § (l) A Kőbánya Sportolója elismerő cím annak a kőbányai egyesületben sportoló
személynek, [illetve] kőbányai egyesület csapatának, illetve kőbányai lakóhellyel rendelkező
sportolónak adományozható, aki kiemelkedő teljesítményével és sportszerű magatartásával, illetve
közösségi felelősségvállalásával példát mutat, valamint jelentős méctékben hozzájárult Kőbánya
elismertségéhez."
Indokolás: a Kőbánya Sportolója elismerő cím kerüljön kiterjesztésre a módosítás szerint, hiszen a
nem kőbányai egyesületben sportoló kőbányai lakosok eredményei is a kerület hímevét emelik.
(16111. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 16111. módosító javaslatot.
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Elnök: Javasolja, hogy a rendelettervezet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

"(2) A kitüntetésből évente [egy] kettő adható.
Indokolás: a Kőbánya Sportolója elismerő cím kerüljön minden évben átadásra egy sportolónak és
egy sportolónőnek
(16112. módosító javaslat)
Az előterjesztő nem támogatja a 16112. módosító javaslatot.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással (l fő nem
szavazott) támogatja a 161/2. módosító javaslatot [35/2014. (III. 13.)].
Elnök: Javasolja, hogy a rendelettervezet 4. §-a az alábbiak szerint módosuljon:

"21/A. § (l) A Képviselő-testület a Kőbánya Sportolója elismerő címre tett javaslatok alapján
legfeljebb öt női és öt férfi jelöltet választ.
(2).

o o

(3) A Kőbánya Sportolója elismerő címet a Képviselő-testület a legtöbb szavazatot elért női és férfi
jelölt részére adományozhatja."
Indokolás: a Kőbánya Sportolója elismerő címre tett javaslatok külön-külön kerüljenek
meghatározásra a sportolók, illetve a sportolónők tekintetében.
(16113. módosító javaslat)
Az előterjesztő nem támogatja a 16113. módosító javaslatot.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással támogatja a
16113. módosító javaslatot [36/2014. (III. 13.)].
Elnök: Javasolja, hogy a rendelettervezet 3. §-a az alábbiak szerint módosuljon:

"(3a) A Kőbánya Sportolója elismerő cím adományozására [augusztus 15-éig] november 10-éig
lehet javaslatot tenni.".
Továbbá a tervezet 4. §-ában törlésre kerül a "A jelölteke október 31-ig lehet szavazni." szövegrész.
Indokolás: mivel az elismerés az adott évben nyújtott sportteljesítmény alapján kerül
adományozásra, ezért indokolt, hogy arra minél későbbi időpontig lehessen javaslatot tenni. A
november 10-éig benyújtott javaslatok alapján az előterjesztést a Képviselő-testület a novemberi
ülésén tárgyalni tudja, ahol megválasztja a jelölteket.
Az internetes szavazás határidejét nem szükséges a rendeletben rögzíteni, azt a honlapon közzétett
felhívásban elég közzétenni. A szavazás időtartamát a decemberi képviselő-testületi ülés
időpontjához kellene igazítani, aminek időpontja változó.
(161/4. módosító javaslat)
Az előterjesztő nem támogatja a 161/4. módosító javaslatot.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással támogatja a 161/4.
módosító javaslatot [37/2014. (III. 13.)].
Vermes Zoltán: Javasolja, hogy a rendelettervezet l. §-ában szereplő a "Kőbánya Sportolója"
szövegrész a "Kőbánya Férfi Sportolója és Kőbánya Női Sportolója" szöveg lépjen.

Indokolás: az elismerés elnevezése attól
vagy női sportoló nyerte el azt.

függően

kerüljön megállapításra, hogy az adott évben férfi
(16115. módosító javaslat)

Az

előterjesztő

nem támogatja a 16115. módosító javaslatot.
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással (l fő nem
szavazott) nem támogatja a 16115. módosító javaslatot [38/2014. (Ill. 13.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 161. számú
előterjesztés támogatásáról a 16111-4. módosító javaslatok figyelembevételével.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) az
"Önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 161. számú előterjesztést 161/1-4. módosító
javaslatok figyelembevételével támogatja [39/2014. (III. 13.)].

3. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi normatívaelszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 155. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. ev1 normatíva-elszámolásának szabályszerűségi
felülvizsgálatáról" szóló 155. számú előterjesztést támogatja [40/2014. (III. 13.)].

4. napirendi pont:
A 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 152. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "20 14/2015. nevelési
évben indítandó óvodai csoportokról" szóló 152. számú előterjesztést támogatja [4112014. (III.
13.)].
5. napirendi pont:
Az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az "Első osztályok indításáról és az iskolai körzetek
alakulásáról" szóló 153. számú előterjesztést megtárgyalta.
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6. napirendi pont:
A kőbányai iskolák 2012. évi országos kompetenciamérésen elért
tájékoztató
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

eredményeiről

szóló

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Herczegh Katalin: Az országos kompetenciamérések minden év májusában kerülnek
lebonyolításra, és az Oktatási Hivatal munkatársai a következő év február végéig, március elejéig
elemzik az adatokat. Ezért az adatokhoz csak később lehet hozzájutni. A Nevelési Tanácsadó és
Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegység a felkérést a
kompetenciamérések elemzésére januárban kapta az Oktatási, Kulturális, Civil Csoporttól, valamint
a tankerületi igazgatótól. Akkor még csak a 2012-es adatok álltak a rendelkezésükre. Mire az
elemzés elkészült, addigra elkészültek a 2013-as év eredményei is.
Maklári Gergely: Matematika és szövegértés területen zajlik a kompetenciamérés a 6., a 8., és a
10. évfolyamon. Az elemzésben látszik, hogy a 2012-es eredmények alapján Kőbányán az
eredmények kicsit romlottak. Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy vannak iskolák, ahol
jobban visszaestek az eredmények, és vannak olyanok, ahol jobbak lettek. A kőbányai eredmények
az országos eredmények felett, és a budapesti átlagok alatt találhatóak. Általában a kőbányai
eredmények az országos eredményeknél szignifikánsan jobbak. A pontszámok önmagukban nem
értelmezhetők, fontos az iskolák önmagukhoz mért fejlődését nézni, továbbá az is lényeges, hogy az
országos átlaghoz képest egy iskola szignifikánsan jobban, vagy rosszabbul teljesít-e. A jelenlegi
elemzés a családi háttérindexet is figyelembe veszi az eredmények bemutatása mellett, ami szintén
fontos információ.
Elnök: Sajnos a budapesti átlagtól nagyon elmarad Kőbánya, ami azt jelentheti, hogy az egyik
legrosszabbul teljesítő budapesti kerület vagyunk. Vél eménye szerint érdekes lenne a más
kerületekkel való összehasonlítás.
Gál Judit: Érdemes lenne megnézni azt, hogy a kimenő nyolcadikosok hogyan teljesítenek a
központi írásbeli felvételin.
Elnök: Érdemes lenne még ebben a félévben elkészíteni a 2013. évi országos kompetenciamérésen
elért eredmények elemzését. Felkéri a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ jelenlévő
vezetőjét, hogy az elemzést akként készítsék el, hogy azt a Bizottság a májusi ülésén
megtárgyalhassa.
Herczegh Katalin: V állalja a felkérést, és javasolja, hogy az anyag egészüljön ki az iskolák
reagálásával, mert a mérésnek ez adna értelmet.
Vermes Zoltán: Egy meres csak akkor eredményes, ha van következménye.
kompetenciaméréseket és a felvételiket látva a diákok kb. ugyanazt a szintet nyújtják.

A

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az "Kőbányai iskolák 20 J2. ev z országos
kompetenciamérésen elért eredményeiről" szóló J5 J. szám ú előterjesztést megtárgyalta.
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7. napirendi pont:
A Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014.
évi támogatás iránti kérelme
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 145. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Roma
Önkormányzat 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. évi támogatás iránti
kérelméről" szóló 145. számú előterjesztést támogatja [42/2014. (III. 13.)].

A Kőbányán

8. napirendi pont:
működő egyházak 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása
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 134. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányán működő
egyházak 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról" szóló 134. számú előterjesztést
támogatja [43/2014. (III. 13.)].

9. napirendi pont:
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása
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 156. számú előterjesztés
elfogadásáról.
44/2014. (III. 13.) KOS határozat
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról
(l Oigen, egyhangú szavazattal)
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi
támogatására az l. melléklet szerinti taralommal pályázatot ír ki.
2. A Bizottság a pályázati keretösszeget l 500 OOO Ft-ban határozza meg, amelynek fedezetéül a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. sor 4. oszlopa (Nemzetiségi Önkormányzatok)
szolgál.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján és a
Kőbányai Hírek című folyóiratban tegye közzé.
Határidő:
2014. március 13.
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért
felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
(A pályázati felhívás szövege mindenben

megegyező

az előterjesztésben szereplővel.)
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10. napirendi pont:
A White Sharks Hockey Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai
tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 135. szárnú előterjesztés
támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással a "White Sharks
Hockey Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai tevékenységéről" szóló 135.
szárnú előterjesztést támogatja [45/2014. (III. 13.)].

A Kőbányai

ll. napirendi pont:
Sportegyesületek és Sportszerveztek Szövetsége tagszervezetei 2013. évi
sportcélú támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 140. szárnú előterjesztés
támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai
Sportegyesületek és Sportszerveztek Szövetsége tagszervezetei 2013. évi sportcélú támogatásának
elszárnolásáról" szóló 140. szárnú előterjesztést támogatja [46/2014. (III. 13.)].

12. napirendi pont:
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszerveztek Szövetsége 2014. évi támogatása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 154. szárnú előterjesztés
támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai
Sportegyesületek és Sportszerveztek Szövetsége 2014. évi támogatásáról" szóló 154. számú
előterjesztést támogatja [47/2014. (III. 13.)].

13. napirendi pont:
A Kőbánya Sport Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai tevékenységéről
szóló tájékoztató
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 144. szárnú előterjesztés
támogatásáról.
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya Sport Club
2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai tevékenységéről" szóló 144. számú előterjesztést
támogatja [48/2014. (III. 13.)].

14. napirendi pont:
A Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködés
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 160. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással a "Kőbánya Sport
Clubbal történő együttműködésről" szóló 160. számú előterjesztést támogatja [49/2014. (III. 13.)].

A Fővárosi

15. napirendi pont:
Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója
2014.évitámogatása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 138. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója 2014. évi támogatásáról" szóló
138. számú előterjesztést támogatja [50/2014. (III. 13.)].

16. napirendi pont:
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 2013.
évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelme
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 146. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Havasi Gyopár Szociális,
Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszn ú Alapítvány 2013. évi támogatásának elszámolása,
valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelméről" szóló 146. számú előterjesztést támogatja
[5112014. (III. 13.)].
17. napirendi pont:
A Bem József Bajtársi Egyesület 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014.
évi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
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Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 147. számú
támogatásáról.

előterjesztés

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Bem József Bajtársi
Egyesület 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelméről"
szóló 147. számú előterjesztést támogatja [52/2014. (III. 13.)].

18. napirendi pont:
Egyesület 2014. évi támogatása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

A Muzsikáló

Kőbánya

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletét
pontja egészüljön ki egy f) alponttal az alábbiak szerint:

képező

támogatási

szerződéstervezet

6.

"f) a támogatás mértékének 15%-a személyi juttatásra és járulékaira."
Indokolás: az Egyesület vezetője is részesülhessen dijazásban.
(139/1. módosító javaslat)
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O 1gen, egyhangú szavazattal támogatja a 13911.
módosító javaslatot [53/2014. (III. 13.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 139. számú
előterjesztés támogatásáról a 139/1. módosító javaslat figyelembevételével.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Muzsikáló Kőbánya
Egyesület 2014. évi támogatásáról" szóló 139. számú előterjesztést a 139/1. módosító javaslat
figyelembevételével támogatja [54/2014. (III. 13.)].

19. napirendi pont:
A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális- Szabadidő Egyesület
2014. évi támogatása és a közművelődési megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet 2. mellékletét képező támogatási
pontjában szereplő táblázat 1., 3. és 7. sora az alábbiak szerint módosuljon:
2014. március hónapban

szerződéstervezet

9.

[6 500 OOO] 8 500 OOO Ft

...
2014. május hónapban

[2 OOO OOO] l OOO OOO Ft

...
2014. szeptember hónapban

[2 OOO OOO] l OOO OOO Ft
ll

Indokolás: a bérek kifizetése és az adósság rendezése teszi szükségessé a módosítást.
(149/1. módosító javaslat)
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O Igen, egyhangú szavazattal támogatja a 14911.
módosító javaslatot [55/2014. (III. 13.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 149. számú
előterjesztés támogatásáról al 49/l. módosító javaslat figyelembevételével.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai és Vasutas
Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 2014. évi támogatása és a
közművelődési megállapodás módosításáról" szóló 149. számú előterjesztést a 149/1. módosító
javaslat figyelembevételével támogatja [56/2014. (III. 13.)].

20. napirendi pont:
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 157. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Közalkalmazotti
jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról" szóló 157. számú előterjesztést támogatja
[57/2014. (III. 13.)].

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 12° 5 órakor bezárja.

K. m. f.
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./
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