BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULETENEK
KULTURALIS, OKTATASI ES SPORT BIZOTTSAGA

JEGYZOKONYV

Kesziilt a Kultunilis, Oktatasi es Sport Bizottsag 2014. szeptember 18-an a Budapest Fovaros X.
kertilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent Laszlo ter 29.
I. em. 100.) megtartott tilesen.
Az iiles kezdetenek idopontja: 8°0 6ra
A jelenleti iv alapjan jelen vannak:
Revesz Mariusz a bizottsag elnoke,
Dr. Csicsay Claudius Ivan, Gal Judit, Szab6ne Gerzson Sarolta, Somly6dy Csaba, Varga Istvan a
bizottsag kepviselo tagjai,
Beliczay Sandor, Dr. Pluzsik Andnisne, Lakatos Bela, Vermes Zoltan, a bizottsag nem kepviselo
tagjai.
Tavolmaradasat elore jelezte:
Vizi Tibor, a bizottsag nem kepviselo tagja
Tanacskozasi joggal jelen vannak:
Radvanyi Gabor
Weeber Tibor
Ehrenberger Krisztina
Kalmanne Szabo Judit

Dr. Egervari Eva
Horvathne dr. T 6th Eniko
Nagy Istvan
Nemeth Laszlo
Paska Gabor
Gyorffy Laszlo

Meghivottak:
J6gane Szabados Henrietta

Tavolmaradas oka:
a bizottsagi tilest kovetoen, kesve erkezett

alpolgarmester
alpolgarmester
a Human Iroda vezetoje
a Human Iroda Oktatasi, Kulturalis, Civil
Csoport vezetoje
a Jogi Csoport kepviseleteben
a Polgarmesteri Kabinet kepviseleteben
a Kobanyai Sportletesitmenyeket
Fenntart6 Kozpont vezetoje
a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont

Budapest X. Tankertilete vezetoje
a White Sharks Hockey Club vezetoje
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai
Kulturalis Kozpont altalanos igazgat6helyettese

a Human Iroda Oktatasi, Kulturalis, Civil
Csoport reszerol

Az iilest vezeti: Revesz Mariusz, bizottsagi elnok
Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileset.
Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 fovel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyzokonyvet Tasi Eva
vezeti. Az tilesrol hangfelvetel keszul.
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Elnok: Javasolja, hogy a Bizottsag vegye fel napirendjere az alabbi el6terjeszteseket:

- hatodik napirendi pontkent a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozponttal a sajatos nevelesi
igenyu gyermekek gyogypedagogiai ellatasanak biztositasarol szolo megallapodas
megkoteser61 szolo 472. szamu el6terjesztest,
- hetedik napirendi pontkent a Torekves Sportegyesiilet 2014. II. felevi tamogatasarol szolo
490. szamu el6terjesztest,
- nyolcadik napirendi pontkent a Ferencvarosi Toma Klub altai a Bihari uti Sporttelepen
letesitend6 beruhazas tamogatasarol es az ingatlan hasznalatarol szo1o szerz6des
modositasarol szolo 491. szamu el6terjesztest.
Amennyiben nines eszrevetel, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a fent emlitett
el6terjesztesek napirendre valo felveteler61.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal felveszi napirendjere az
alabbi eloterjeszteseket:
6. Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozponttal a sajatos nevelesi igenyu gyermekek
gy6gypedag6giai ellatasanak biztositasar6l sz6l6 megallapodas megk6teser6l sz6l6 472. szamu
eloterjesztest,
7. a Torekves Sportegyesiilet 2014. II felevi tamogatasar6l sz6l6 490. szamu eloterjesztest,
valamint
8. a Ferencvarosi Torna Klub alta! a Bihari uti Sporttelepen letesitendo beruhazas
tamogatasar6l es az ingatlan hasznalatar6l sz616 szerzodes m6dositasar6l sz6l6 491. szamu
eloterjesztest [102/2014. (IX. 18.)].
Elnok: Keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a napirend elfogadasarol az elfogadott modositas

figyelembevetelevel.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja
el a napirendjet [103/2014. (IX. 18.)]:
1.

A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat altai mUkodtetett iskolak diaksportegyesiileteinek tamogatasa
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

2.

A 2013/2014. nevelesi es ovodai beszamolo, valamint az iskolak tevekenyseger61 es a nyari
napkozis tabor mukodeser61 szolo tajekoztato
El6terjeszt6:
Weeber Tibor alpolgarmester

3.

A White Sharks Hockey Club 2013. szeptember es 2014. augusztus kozotti tevekenyseger61
es ajegyarak feliilvizsgalatarol szolo tajekoztato
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

4.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag hatarozatainak vegrehajtasarol szolo tajekoztato
dr. Szabo Krisztianjegyz6
El6terjeszt6:

5.

A keriileti sportberuhazasokrol es az intezmenyi felujitasokrol szolo tajekoztato
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

6.

A Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozponttal a sajatos nevelesi igenyu gyermekek
gyogypedagogiai ellatasanak biztositasarol szolo megallapodas megkotese
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester

7.

A Torekves Sportegyesiilet 2014. II. felevi tamogatasa
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester
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8.

A Ferencvarosi Torna Klub altal a Bihari uti Sporttelepen letesitend6 beruhazas
tamogatasar61 es az ingatlan hasznalatar61 sz616 szerz6des m6dositasa
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

Somly6dy Csaba megerkezett az iilesterembe.
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 Javel hatarozatkepes.

1. napirendi pont:
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai miikodtetett iskolak
diaksport-egyesiileteinek tamogatasa
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal
Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy az eredmenyessegi tamogatas is szerepelt Nagy Istvan
eredeti kereseben. Erdekl6dik, hogy van-e lehet6seg a mai napon megtartand6 kepvisel6-testtileti
tilesen donteni a tamogatasr61?
Radvanyi Gabor: Beszamol arr61, hogy ez a dontes egy uj el6terjesztest igenyel, igy nines
lehet6seg donteni rna a tamogatasr61.
Elnok: Elmondja, hogy igy a 2014 majusaban veget ert versenyekre nem tudjak szetosztani a
penzt.
Dr. Pluzsik Andrasne: Erdekl6dik, hogy mi az oka annak, hogy a tervezett csoportok szama
drasztikusan valtozott?
Elnok: Tajekoztatast ad arr61, hogy a mindennapos testneveles bevezetesevel a tornatermi
kapacitasok csokkentek.
Radvanyi Gabor: Elmondja, hogy volt egy ertekezlet, amelyen javasoltak, hogy egy testnevel6
ket DSE foglalkozast vallalhasson. Ezt a javaslatot a testnevel6k kifogasoltak, erdekl6dik, hogy
mil yen dontes sztiletett?
Nagy Istvan: A testnevel6k ertekezleten ugy dontOttek, hogy egy oktat6 harom DSE foglalkozast
vallalhat. Tajekoztatasul elmondja, hogy a 2 000 000 Ft tamogatasra nagy sztiksege lenne az
egyestileteknek, mivel ebb61 a penzb61 szoktak az egyestiletek megvasarolni az uj
sporteszkozeiket, vagy fejleszteni a meglev6ket. Megkoszoni a Kulturalis, Oktatasi es Sport
Bizottsag negyeves tamogatasat.
Szobeli m6dosit6 javaslat:
Elnok: Javasolja, hogy az el6terjesztes 1. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet egesztiljon ki
az alabbi 2. ponttal:

,2. A Kepvisel6-testtilet a 2013/2014. tanevre eredmenyessegi tamogataskent 2M Ft-ot biztosit a
diaksport-egyestiletek reszere.",
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tovabba a 3. pontban szerep16 ,az 1. pontban meghatarozott" szovegresz he1yebe ,az 1. es a 2.
pontban meghatarozott" szoveg 1ep.
Indoko1as: az e16z6 evek gyakorlata a1apjan sziiksegesnek 1atja a tamogatas kiegesziteset a DSE-k
sportversenyeken va16 reszvete1en a1apu16 eredmenyessegi tamogatassa1, amib61 az egyesiiletek
sporteszkozoket vehetnek.
(458/1. m6dosit6 javaslat)
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 7 igen szavazatta1, 1 tart6zkodassa1 (1 f6 nem szavazott)
tamogatja a 458/1. m6dosit6 javaslatot (ervenytelen szavazas).
Vermes Zoltan: Je1zi, hogy azert nem szavazott a m6dosit6 javas1atr61, mive1 ha nmes
e16terjesztes, akkor nines mir61 donteni sem.
Dr. Szabo Krisztian: Tajekoztatasu1 e1mondja, hogy nines tarta1mi megkotes, a m6dosit6
javas1at jogszerii, esak nem tisztazottak annak korti1menyei.
Vermes Zoltan: Az SZMSZ 61. § (2) bekezdese a1apjan keri, hogy a Bizottsag ismetelt szavazast
rende1jen e1 ebben az esetben.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az SZMSZ 61. § (2)
bekezdese alapjan uj szavazast rendel el [104/2014. (IX. 18.)].
Szab6ne Gerzson Sarolta megerkezett az iilesterembe.
Elnok: Megallapftja, hogy a Bizottsag 10 Javel hatarozatkepes. Ismerteti az elhangzott m6dosft6
javaslatot, es keri a Bizottsagot, dontson a 458/1. m6dosft6 javaslat tamogatasar6l.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 10 igen, egyhangu szavazatta1 tamogatja a 45811.
m6dosit6 javas1atot [105/2014. (IX. 18.)].
Elnok: Amennyiben nines t6bb hozzasz61as, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 458. szamu
e16terjesztes tamogatasar61 a 458/1. m6dosit6 javas1at figye1embevete1evel. .
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 10 igen, egyhangu szavazatta1 a ,Budapest F6varos X.
keriilet K6banyai Onkormanyzat alta1 miikodtetett isko1ak diaksport-egyesiileteinek
tamogatasar61" sz616 458. szamu e16terjesztest a 45811. m6dosit6 javas1at figye1embevete1eve1
tamogatja [106/2014. (IX. 18.)].

2. napirendi pont:
A 2013/2014. nevelesi es 6vodai beszamol6, valamint az iskolak tevekenysegerol es a nyari
napkozis tabor miikodeserol sz616 tajekoztat6
Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az e16terjesztesse1 kapeso1atban kiegeszitese, kerdese, eszrevete1e van,
je1ezze. Tajekoztatasu1 e1mondja, hogy a nyari napkozis tabor szervezese magas szinvona1on
fo1yt annak ellenere, hogy a taborra1 egy id6ben epitettek az uj ebed16t es a sportpalyat is.
Amennyiben nines hozzasz61as, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 453. szamu e16terjesztes
tamogatasar61.
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A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 10 igen, egyhangu szavazattal a ,2013/2014. nevelesi es
6vodai beszamol6, valamint az iskolak tevekenyseger61 es a nyari napkozis tabor miikodeser61"
sz616 453. szamu el6terjesztest tamogatja [107/2014. (IX. 18.)].

3. napirendi pont:
A White Sharks Hockey Club 2013. szeptember es 2014. augusztus kozotti tevekenysegerol
es a jegyarak feliilvizsgalatarol sz616 tajekoztato
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz:
Radvanyi Gabor: Tajekoztatasul elmondja, hogy b6viil a jegpalyat hasznal6k kore, mivel 14 es
16 6ra kozott a Curling Szovetseg fogja hasznalni azt.
Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkiillezarja.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag a , White Sharks Hockey Club 2013. szeptember es
2014. augusztus kozdtti tevekenysegerol es a jegyarak feliilvizsgalatar6l" sz6!6 456. szamu
e!Oterjesztest megtargyalta.

4. napirendi pont:
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag hatarozatainak vegrehajtasarol sz616 tajekoztato
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkiillezarja.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag a , Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag
hatarozatainak vegrehajtasar6l" sz6!6 454. szamu eloterjesztest megtargyalta.

5. napirendi pont:
A keriileti sportberuhazasokrol es az intezmenyi fehijitasokrol sz616 tajekoztato
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkiillezarja.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag a , Keriileti sportberuhazasokr6l es az intezmenyi
feluj[tasokr6l" sz6!6 461. szamu eloterjesztest megtargyalta.
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6. napirendi pont:
A Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozponttal a sajatos neveh~si igenyii gyermekek
gy6gypedag6giai elhitasanak biztositasar61 sz616 megallapodas megkotese
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 472. szamu
el6terj esztes tamogatasar61.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 10 igen, egyhangu szavazattal a ,Klebelsberg
Intezmenyfenntart6 Kozponttal a sajatos nevelesi igenyu gyermekek gy6gypedag6giai ellatasanak
biztositasar61 sz616 megallapodas megkoteser61" sz616 472. szamu el6terjesztest tamogatja
[108/2014. (IX. 18.)].
7. napirendi pont:
A Torekves Sportegyesiilet 2014. II. felevi tamogatasa
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
Sz6beli m6dosit6 javaslat:
Elnok: Javasolja, hogy az el6terjesztes 1. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet 1. mellekletet
kepez6 tamogatasi szerz6des 8. pontjaban szerepl6 ,evi 2 alkalommal" szovegresz helyebe az
,igeny szerint" szoveg lepjen.

Indokolas: a Torekves SE kepvisel6jevel tOrtent egyeztetes szerint az Onkormanyzat tObbszor is
hasznalhatja majd a kisbuszt el6zetes egyeztetes alapjan.
(490/1. m6dosit6 javaslat)
Az elOterjeszto tamogatja a 490/1. m6dosit6 javaslatot.
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 490. szamu
el6terjesztes tamogatasar61 a 490/1. m6dosit6 javaslat figyelembevetelevel.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 10 igen, egyhangu szavazattal a ,Torekves
Sportegyesiilet 2014. II. felevi tamogatasar61" sz616 490. szamu el6terjesztest a 490/1. m6dosit6
javaslat figyelembevetelevel tamogatja [109/2014. (IX. 18.)].

8. napirendi pont:
A Ferencvarosi Torna Klub altai a Bihari uti Sporttelepen letesitendo beruhazas
tamogatasar61 es az ingatlan hasznalatar61 sz616 szerzodes m6dositasa
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:
Beliczay Sandor: Beszamol arr61, hogy ennek a beruhazasnak koszonhetoen a vfv6 egyestilet
nemzetkozi taborokat fog tudni szervezni, ezzel csokkentve az Onkormanyzat kiadasait.
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 491. szamu
eloterjesztes tamogatasar61.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal a ,Ferencvarosi
Toma Klub altai a Bihari uti Sporttelepen letesftend6 beruhazas tamogatasar61 es az ingatlan
hasznalatar61 sz616 szerzodes m6dosftasar61" sz616 491. szamu eloterjesztest tamogatja
[110/2014. (IX. 18.)].

N apirend utan felszolal:
Elnok: Megkoszoni a Bizottsag elmult negy evben vegzett munkajat. Velemenye szerint 99,5%ban szakmai munkat tudtak vegezni, es a kertilet erdekeit kepviseltek. Az elmult evek dontesei a
sport tertileten nagy valtozast hoztak Kobanya eleteben.
Vermes Zoltan: Eloszor volt tagja a Bizottsagnak. Elmondja, hogy orom volt szamara ez a negy
ev. V elemenye szerint a Bizottsag nem volt politikai csatarozasok szfnhelye, itt mas allapotok
voltak jellemzoek, mint az orszag tObbi teriileten.

Elnok: Megkoszoni a megjelentek munkajat, megallapftja, hogy a Bizottsag az elfogadott
napirendjet megtargyalta, es a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileset 845 orakor bezarja.

K. m. f.

Vermes Zoltan
bizottsagi tag

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem:
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A jegyzokonyv

melh~kletei

./

meghiv6, el6terjesztesek (elektronikus adathordoz6n)

./

jelenleti iv

./

tilesr61 kesziilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n)

o

hatarozatok melleklete

o

irasban benyujtott m6dosit6 javaslat

0

jegyz6 tOrvenyessegi eszrevetele

o

interpellaci6

0

titkos es nev szerinti szavazasr61 kesziilt jegyz6konyv

o

felsz6lalasi jegy
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BUDAPEST FovARos X. KERULET K6BANYAI ONKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULET
KULTURALIS, 0KTATASI ES SPORT BIZOTTSAG

J elenleti iv
2014 ... ~~¥....{~: ... ~~-~ 6rakor megtartott Kultunilis, Oktatasi es Sport Bizottsag iileser61.

Bizottsagi tagok:

Ahiiras:

Revesz Mariusz
Dr. Csicsay Claudius Ivan
Gal Judit
Szab6ne Gerzson Sarolta
Varga Istvan
Somly6dy Csaba
Beliczay Sandor
Dr. Pluzsik Andrasne
Lakatos Bela
Vermes Zoltan
Vizi Tibor

Tanacskozasi joggal: (alairas)
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BUDAPEST FovAROS X. KERULET K6BANYAI 0NKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULET
KULTUAALIS, 0KTATASI ES SPORT BIZOTTSAG
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6rakor megtartott Kultunilis, Oktatasi es Sport Bizottsag
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