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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. január 27-én megtartott rendkívüli 
ülésén a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100. sz.)  
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 1330 óra 
 
 
J e l e n  v a n n a k :  
Révész Máriusz bizottsági elnök, dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Szabóné Gerzson 
Sarolta, Varga István, Tokody Marcell Gergely, a bizottság képviselő tagjai, 
Beliczay Sándor, dr. Pluzsik Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vizi Tibor, a bizottság 
nem képviselő tagjai 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Vizi Tibor, a bizottság nem képviselő tagja 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor  alpolgármester 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Oktatási és Közművelődési Főosztály vezetője 
Soltész Krisztina Oktatási és Közművelődési Főosztály részéről 
Baranyi Anikó Anna Oktatási és Közművelődési Főosztály részéről 
Kotsisné Faragó Katalin Oktatási és Közművelődési Főosztály részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő  Jogi Osztály részéről 
Jógáné Szabados Henrietta Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály részéről 
Nagy István Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály részéről 
 
 
 
 
ELNÖK: Révész Máriusz 
 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
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19/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1) Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására sport, ifjúsági, civil, 
kisebbségi, kulturális, oktatási területen   

2) dr. Maróti Ferenc temetésének költségei 

3) Kérelem kerületi intézményközi szakmai műhelyvezetők év végi 
kirándulásának támogatásához 

4) A Széchenyi István Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
udvarán állítandó Széchenyi-szoborral kapcsolatos tájékoztató 

 
 
 
 

1./ Napirendi pont:  
Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására sport, ifjúsági, civil, kisebbségi, 
kulturális, oktatási területen   

 
 
 
20/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az erdei iskolák és 
nyári táborok pályázati rendszerben – évi egy alkalommal - történő támogatását oly módon, 
hogy az akkreditált erdei iskola programon résztvevő, illetve vándortábort szervező oktatási 
intézmények pályázatának elbírálása 1,2%-os szorzóval történjen. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy az erdei 
iskolák és nyári táborok pályázati támogatására 10 MFt összeget terveztessen be a 2011. évi 
költségvetésbe. 
 
 
21/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a civil szervezetek 
alábbi célcsoportjainak pályázati rendszerben történő támogatását azzal, hogy a pályázat 
kiírására évi egy alkalommal, március hónapban kerüljön sor, és a pályázaton alapítványok, 
sportegyesületek, valamint polgárőr egyesületek nem vehetnek részt: 

1) kőbányai székhelyű és működésű – Fővárosi Bíróság által bejegyzett – civil 
szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezetek, egyesületek; 

2) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező - jogi személyiség nélküli - 
szerveződések; 

3) egyházak mellett működő - jogi személyiség nélküli - csoportok. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a civil 
szervezetek pályázati támogatására 5 MFt összeget terveztessen be a 2011. évi költségvetésbe. 
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22/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, döntsön úgy, hogy 
a Komplex pályázati rendszer keretében a sport, ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális, oktatási 
terület támogatására vonatkozó pályázatokat átruházott hatáskörben a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság írhassa ki azzal, hogy 

• a pályázati kiírás-tervezetek a 2011. évi költségvetés elfogadását követően azonnal – 
de legkésőbb márciusban – kerüljenek a bizottság elé; 

• a végleges pályázati kiírások elfogadására akkor kerül sor, amikor az azokhoz 
szükséges keretösszeg a költségvetésben rendelkezésre áll. 

 
 
 

Az ülés jelen szakaszában Szabóné Gerzson Sarolta elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
 
 
 
23/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a helyi gyermek- és 
ifjúsági szervezetek, valamint az alap- és középfokú oktatási intézmények 
diákönkormányzatainak pályázati rendszerben történő támogatását azzal, hogy a pályázaton 
alapítványok nem vehetnek részt.  
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a 
gyermek- és ifjúsági szervezetek pályázati támogatására 2,5 MFt, az alap- és középfokú 
oktatási intézmények diákönkormányzatainak támogatására 2 MFt összeget terveztessen be a 
2011. évi költségvetésbe. 
 

 
 

Az ülés jelen szakaszában Szabóné Gerzson Sarolta visszaérkezik az ülésterembe. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. 
 
 
 
24/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal) 
1 fő nem szavazott 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kerületi 
kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek lebonyolításához pályázati úton elnyert 
támogatás összegének maximum 15%-a legyen étkezésre fordítható. 
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25/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a kerületi 
kisebbségi önkormányzatok pályázati rendszerben történő támogatását azzal, hogy a pályázat 
kiírására évi egy alkalommal, március hónapban kerüljön sor. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a 
kerületi kisebbségi önkormányzatok pályázati támogatására 4 MFt összeget terveztessen be a 
2011. évi költségvetésbe. 
 
 
 
26/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság „A Széchenyi István Magyar - Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola udvarán állítandó Széchenyi-szoborral kapcsolatos tájékoztató” 
tárgyú előterjesztést leveszi napirendről. 

 

 
27/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Szent László 
Plébánia és Egyházközség Szent György Hittanos Tábor megrendezésének 750.000 Ft-tal 
történő támogatását. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a 
750.000 Ft támogatási összeget terveztesse be a 2011. évi költségvetésbe. 

 

 

28/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy évente két 
alkalommal – március és szeptember hónapban – írjon ki pályázatot összesen 3 MFt összeggel 

- a hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekek rendszeres, egyesületi kereteken 
belüli sporttevékenységének támogatására azzal, hogy a támogatás 
elnyeréséhez iskolai és egyesületi igazolás szükséges, illetve 

- a kiemelkedő sporteredményt elérő, és hazánkat nemzetközi szintéren 
képviselő gyermekek sporttevékenységének támogatására azzal, hogy a KSC 
és a Törekvés Sportegyesület azon versenyzője, aki önkormányzati 
támogatásban részesül, a pályázaton nem vehet részt.   

A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy az 
összesen 15 MFt támogatási összeget a 2011. évi költségvetésbe terveztesse be. 

 

 
Az ülés jelen szakaszában Gál Judit elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
 



 5 

29/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy évente két 
alkalommal – márciusban és augusztus végén – írjon ki pályázatot összesen 12 MFt összeggel 
a kerületi sportegyesületek támogatására, az alábbi feltételekkel: 

• Kőbányán bejelentett székhellyel rendelkezik, 

• önálló jogi személy, 

• nem rendelkezik önkormányzati támogatással, 

• bírósági bejegyzéssel működő egyesület, 

• nincs köztartozása, 

• kizárólag hazai rendezvényekre lehet pályázatot benyújtani, 

• kizárólag hazai kibocsátású számlák érvényesíthetők, 

• a pályázat elbírálásánál fontos szempont, hogy a pályázó egyesület foglalkozik-e 
utánpótlás neveléssel, és ha igen, milyen létszámban. 

• utánpótlással nem rendelkező egyesület csak abban az esetben kaphat támogatást, ha 
tömegrendezvény megrendezésével kiváltja azt. 

 

 

Az ülés jelen szakaszában Gál Judit visszaérkezik az ülésterembe. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. 
 

 

30/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a kerületi kulturális 
rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 
támogatását azzal, hogy a támogatási összeg maximum 15%-a használható fel étkezésre. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a 
kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok támogatására 3 
MFt-ot terveztessen be a 2011. évi költségvetésbe. 
 
 
 
31/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázati 
rendszer keretében év közepén írjon ki pályázatot 1 MFt összeggel a Kőbányán élő 
alkotóművészek – írók, költők, fotográfusok, előadók, stb. – támogatására. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy az 1 MFt 
támogatási összeget terveztesse be a 2011. évi költségvetésbe. 
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Az ülés jelen szakaszában Szabóné Gerzson Sarolta és Lakatos Béla elhagyja az 
üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
 
 
32/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázati 
rendszer keretében 2,5 millió forint összeghatárral írjon ki ösztöndíjpályázatot általános iskola 
felső tagozatos, zeneiskolai tanulmányokat folytató és középiskolás gyerekek számára azzal, 
hogy a pályázaton kizárólag kőbányai lakosok vehetnek részt. 
 
 
 
 

2./ Napirendi pont:  
dr. Maróti Ferenc temetésének költségei 

 
 
33/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg dr. Maróti 
Ferenc bruttó 106.726 Ft összegű temetési költségének Önkormányzat általi átvállalásának 
lehetőségét. 
 
 
 

3./ Napirendi pont:  
Kérelem kerületi intézményközi szakmai műhelyvezetők év végi kirándulásának 
támogatásához 
 
 

34/2011. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a kerületben dolgozó 
intézményközi szakmai műhelyvezetők, igazgatóhelyettesek, valamint belső és külső 
munkatársai számára - 3 kirándulásra - 1,5 millió forint összeget az Önkormányzat  2011. évi 
költségvetésébe terveztessen be. 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést  1635 órakor berekeszti. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Varga István 
bizottsági tag 

Révész Máriusz 
bizottsági elnök 

 


