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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. február 24-én megtartott rendkívüli 
ülésén a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115. 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, 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 
Kotsisné Faragó Katalin Oktatási és Közművelődési Főosztály részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő  Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Boldog Krisztina 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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76/2011. (II. 24.) 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 bizottsági keret felosztására 

2. Javaslat pályázatok kiírására a sport, ifjúsági, civil, kisebbségi területen  
 

• Javaslat pályázat kiírására a kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 
2011. I. félévi támogatására 

• Javaslat pályázat kiírására a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatására 
(2011/1. sz. pályázati kiírás). 

• Javaslat pályázat kiírására a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatására 
(2011/2. sz. pályázati kiírás).  

• Javaslat pályázat kiírására a kőbányai sportegyesületek és iskolák hátrányos 
helyzetű sportolóinak tagdíj és tanfolyamdíj támogatására.   

• Javaslat pályázat kiírására a kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 
2011. január 1-jétől – 2011. december 31-éig terjedő időszakban szervezett 
programjainak és működési költségek támogatására 

 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Nagy István  

 
 

3. Javaslat pályázatok kiírására a kulturális, oktatási területen  
 

• Javaslat pályázat kiírására az erdei iskolák és nyári táborok támogatására 

• Javaslat pályázat kiírására a kerületi kulturális rendezvények és kulturális 
tevékenységet végző csoportok rendszerében történő 2011. évi támogatására 

• Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására alapfokú és középfokú nevelési-
oktatási intézményekben tanulók számára a 2011/2012. tanévre 

• Javaslat a Kőbányán élő alkotók – írók, költők, fotográfusok, előadók stb. – 
2011. évi támogatására 

 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester  
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

 
 

4. Egyebek  
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1./ Napirendi pont:  
 Javaslat bizottsági keret felosztására 
 
 
77/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a pályázati rendszerben történő támogatásokra 
biztosított bizottsági tartalékkeretet az alábbiak szerint osztja fel: 
 
Civil szervezetek részére   4,5 MFt 
Diákönkormányzatok részére   2,5 MFt 
Kőbányai települési kisebbségi 
önkormányzatok részére 

  3,0 MFt 

Sportegyesületek részére 11,5 MFt 
Sporttagdíjra   3,0 MFt 
Ösztöndíjpályázatra   3,0 MFt 
Ifjúsági szervezetek részére   1,5 MFt 
Egyéb célokra felhasználható tartalékra   6,0 MFt 
 
 
78/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően az óvodai úszásoktatásra biztosított 3 MFt öszegű pénzkeret a nagycsoportos 
hátrányos helyzetű gyermekek aránya alapján kerüljön felosztásra az óvodák között úgy, hogy 
az összeg a következő gazdasági év február 28-áig biztosítsa az óvodás gyermekek 
úszásoktatásának támogatását. 
 
 
 

2./ Napirendi pont:  
Javaslat pályázatok kiírására a sport, ifjúsági, civil, kisebbségi területen 
 
 
 

79/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a diákönkormányzatok és ifjúsági 
szervezetek programjainak támogatására összevont pályázatot ír ki 4 MFt keretösszeggel. 
 
 
 
80/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem kíván 500 eFt összeget átcsoportosítani a 
diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek támogatására összevont keretösszegből a 
kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok programjainak támogatására. 
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81/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek 
támogatására összevont keretből 500 eFt összeget átcsoportosít a sportegyesületek 
támogatására. 
 
 
82/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek 
támogatására összevont keretösszegből 500 eFt összeget átcsoportosít az erdei iskolák és 
nyári táborok pályázati rendszerben történő támogatására. 
 
 
83/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a diákönkormányzatok 
és ifjúsági szervezetek programjainak támogatására az összevont pályázatot 3 MFt 
keretösszeggel terjessze elő a bizottság következő ülésére. 
 
 
 
84/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a „kőbányai székhelyű civil 

szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek részére 2011. évi konkrét 

programok támogatására” tárgyú pályázati kiírásban 
- a „pályázat célja” bekezdés „a kerület értékeinek megőrzése, az épített és természeti 

környezet védelme, a kőbányai lakosság gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas 

korosztály részére hitéleti, kulturális, hagyományőrző, művészeti, oktatási, 

szabadidő, ismeretterjesztő, közösségépítő tevékenység érdekében végzett konkrét 

programok, valamint a kőbányai civil szervezetek működésének támogatása” 
szövegre módosuljon, 

- a pályázatokhoz rendelkezésre álló keret 4,5 MFt, 
-  pályázatonként elnyerhető összeg 400 eFt, 
- A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 18. (péntek) 1200 óra. 
- a „pályázati feltételek” bekezdésben a kötelező mellékletekbe 2. pontként kerüljön be 

az „országos vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet 
működéséről” szövegrész. 
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85/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, 

valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, 

kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint 

Kőbányán működő egyházi közösségek részére 2011. évi konkrét programok támogatására” 
tárgyú pályázati kiírást elfogadja a módosításokkal együtt. 
 
 
Az ülés jelen szakaszában  Vermes Zoltán elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
 
 
 
86/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatása 

2011/1.” tárgyú pályázati kiírást elfogadja az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal 
együtt: 
 

- A pályázat rendelkezésére álló összeg:    7,5 MFt. 
- Maximálisan elnyerhető támogatási összeg:  350 eFt. 
- „A pályázók köre” bekezdés szövege a „Pályázatot nyújthatnak be a Kőbányai 

Sportszövetség sportegyesületei, akik utánpótlás neveléssel is foglalkoznak, illetve 

akik ennek kiváltására évente legalább két alkalommal Kőbányán tömegsport-
rendezvényt szerveznek.” szövegrészre módosuljon. 

- A pályázatnak tartalmaznia kell az utánpótlás nevelésben résztvevők nevét, életkorát, 
valamint az utánpótlás nevelésért felelős szakember nevét. 

- Pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. (hétfő) 1200 óra. 
 
 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Vermes Zoltán visszaérkezik az ülésterembe. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. 
 
 
 
 
87/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „kőbányai sportegyesületek és iskolák hátrányos 

helyzetű sportolóinak tagdíj és tanfolyamdíj támogatására, valamint a kiemelkedő 

sporteredményeket elérő és hazánkat nemzetközi szintéren képviselő gyermekek 

sporttevékenységének támogatására” tárgyú pályázati kiírást elfogadja az alábbi 
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt: 
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- A pályázat címének megfelelően egészüljön ki a pályázat 1. (a pályázat célja), 2. (A 
pályázók köre), 3. (pályázható költségek) pontja. 

- Rendelkezésére álló keretösszeg:      1,5 MFt. 
- Maximálisan elnyerhető támogatási összeg:  50 eFt. 
- A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. (hétfő) 1200 óra. 

 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Szabóné Gerzson Sarolta elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
 
 
 
88/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 

2011. I. félévi támogatására” tárgyú pályázati kiírást elfogadja az alábbi kiegészítésekkel és 
módosításokkal együtt: 
 

- Rendelkezésre álló keretösszeg:      1,5 MFt. 
- Maximálisan elnyerhető támogatási összeg:  350 eFt. 
- A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. (hétfő) 1200 óra. 

A „Pályázni lehet az alábbi feladatok megvalósítására” című rész első bekezdésének 
szövege a „Működést elősegítő (nem működési költség jellegű) eszközök beszerzése, 

valamint képviselői munkával összefüggő költségek (pld. irodaszerek, az irodai 

vezetékes telefon költsége, irodai eszközök karbantartása, javítása, tisztítószerek, 
könyv, folyóirat, naptár stb.).” szövegre módosuljon. 
Támogatási időszak: 2011. január 1. és 2011. augusztus 31. között megvalósuló 
programokra és működési költségekre. 

- A „Pályázni lehet az alábbi feladatok megvalósítására” című rész második bekezdése 
kerüljön át utolsó bekezdésként a „Pályázat célja” című részbe. 

 
 
 

3./ Napirendi pont: 
Javaslat pályázatok kiírására a kulturális, oktatási területen 
 
 

89/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az erdei iskolák és nyári táborok pályázati 
rendszerben – évi egy alkalommal – történő támogatására kiírt pályázatot elfogadja az alábbi 
módosításokkal együtt: 
 

- Tervezett keretösszeg: 8,5 MFt 
- A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot "Az erdei iskolák és 

nyári táborok működtetésének támogatása" megjelöléssel 2011. március 21-én 
(hétfő) 18:00 óráig lehet személyesen benyújtani az Oktatási és Közművelődési 
Főosztályon. (1105 Budapest, Bánya utca 35.) 
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- „Pályázati feltételek” első francia bekezdése maradjon el. 
- A „pályázatok elbírálása” harmadik francia bekezdésében a pályázatok elbírálásáról 

szóló értesítés megküldésének határideje: 2011. április 15. 
- A támogatási összeg a résztvevők száma és az eltöltött napok arányában kerül 

felosztásra. 
- Az akkreditált erdei iskola programon résztvevő, valamint az iskola pedagógiai 

programjában saját erdei iskolai programmal rendelkező, illetve vándortáborban 

résztvevő gyerekek elbírálása 1,2-es szorzóval történjen.  
- A támogatást nem kötelező egyenlő arányban szétosztani, célszerű a gyermekek 

szociális helyzetét figyelembe venni. 
 
 
90/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „kerületi kulturális rendezvények és kulturális 
tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatot elfogadja az alábbi módosításokkal: 
 

- A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. 1800 óra. 
- A pályázatok elbírálásáról szóló értesítés megküldésének határideje: 2011. április 15. 
- „Pályázati feltételek” első francia bekezdése a „Minden pályázó csoport egy kiírásra 

csak egy pályázatot nyújthat be, ha már részesült a pályázat leadásának évében 
önkormányzati támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie.” szövegre 
módosuljon. 

- „Pályázati feltételek” második francia bekezdése maradjon el. 
- „Az elszámolás időpontja és módja” bekezdés „A program lebonyolítását követő két 

hónapon belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig. 
- A pályázati kiírásba kerüljön be a következő mondat: „Az a pályázó, aki határidőre 

nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, a következő évi önkormányzati 

pályázatokból kizárásra kerül.” 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Gál Judit elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
 
 
91/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi kiegészítések kerüljenek be 
utólag a már elfogadott pályázati kiírásokba: 
 

1) A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program 
lebonyolítását követő két hónapon belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig. 

2) Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg 
felhasználásáról, vagy a támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem 
szabályosan használja fel, a következő évi önkormányzati pályázatokból 
kizárásra kerül. 

3) Ha a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 
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Az ülés jelen szakaszában Gál Judit visszaérkezik az ülésterembe. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
 
 
 
 
92/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a művészeti és a tanulmányi ösztöndíj pályázatot 
későbbi időpontban kívánja kiírni. 
 
 
 
 

4./ Napirendi pont:  
  Egyebek  

 
 
A Bizottság a napirendi pont keretében nem hozott határozatot. 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést  1730 órakor berekeszti. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

Varga István 
bizottsági tag 

Révész Máriusz 
bizottsági elnök 

 


