
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. november 15-én megtartott ülésén, 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos 
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100.). 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 1415 óra 
 
 
Jelen vannak: 

Révész Máriusz bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Tokody Marcell Gergely, Varga István, a bizottság 
képviselő tagjai,  
Beliczay Sándor, Dr. Pluzsik Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a bizottság nem 
képviselő tagjai 
 
 
Távolmaradását előre jelezte:  Távolmaradás oka: 

Szabóné Gerzson Sarolta, a bizottság képviselő tagja  kötelező munkahelyi távollét 
Vizi Tibor, a bizottság nem képviselő tagja  kötelező munkahelyi távollét 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Radványi Gábor   alpolgármester 
Weeber Tibor   alpolgármester 
Dr. Pap Sándor   alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián   jegyző 
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett  Humán Iroda részéről 
Jógáné Szabados Henrietta   Humán Iroda részéről 
Baranyi Anikó   Humán Iroda részéről 
Fürst Ágnes   Humán Iroda részéről 
Dr. Egervári Éva   Jogi Csoport részéről 
Nagy István   Kőbányai Sportközpont részéről 
   
 
Meghívottak: 

Nagy István  pályázó 
Erdei Péter  pályázó 
Csanak Géza   pályázó 
Sárközi Sándor Tamást pályázó 
Kuhn András  Fekete István Általános Iskola 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését.  Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal (1 fő nem szavazott) az 
alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

1. A Kőbányai Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága 
tagjainak változása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 
szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének 2011. második félévi 
támogatására kiírt pályázat elbírálása  
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, valamint az 
Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. OVI-FOCI Programban további kőbányai óvodákkal történő részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A „Kőbányai karácsony” című CD kiadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

1. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:  
 
Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy az előterjesztésben található összegzés azt a célt 
szolgálja, hogy megállapítható legyen az, hogy az egyes pályázatok mennyiben felelnek meg 
a jogszabályoknak.  
 
Radványi Gábor: Kéri a Bizottságot, hallgassa meg a pályázókat. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai 
Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálásáról” szóló, 155. számú előterjesztés 
tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) a) pontja alapján. 
 

 
ZÁRT ÜLÉS 
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2. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága 

tagjainak változása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 
 
Radványi Gábor: Ismerteti a tagok névsorát.  
- A Közalapítvány kuratóriumának jelenlegi tagjai: Vincze Sándor, Matkó Ottó, Lados 

Józsefné 
- Új tagnak, és egyben elnöknek javasolja Tóth Bélát, 
- másik kuratóriumi tagot a Jobbik képviselői delegálhatnak. 
- a Felügyelő Bizottsági tagja marad: Sárréti Zoltán, 
- és az LMP, valamint az MSZP képviselői 1-1 új tagot jelölhetnek. 
 
 
161/1. számú módosító javaslat: 
 
1. A „Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága 

tagjainak változásáról” szóló 161. számú előterjesztés 1. mellékletének 3. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 
„[A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnökévé 
…………..-t határozatlan időre, a kuratórium tagjává ……………-t határozatlan 
időre megválasztja.]” szövegrész helyébe a  
„A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnökévé Tóth Bélát 
határozatlan időre, a kuratórium tagjává a Jobbik által javasolt személyt határozatlan időre 
megválasztja.” szöveg lép. 

 
2.   Az 1. melléklet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„[A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökét és 
tagjait visszahívja, egyidejűleg a Felügyelő Bizottság elnökévé …………..-t 
határozatlan időre, a Felügyelő Bizottság tagjává ……………-t határozatlan időre 
megválasztja.]” szövegrész helyébe a  
„A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökét és 
tagjait visszahívja, egyidejűleg a Felügyelő Bizottság elnökévé …………..-t határozatlan 
időre, a Felügyelő Bizottság tagjává Sárréti Zoltánt, valamint az LMP és az MSZP által 
javasolt egy-egy személyt határozatlan időre megválasztja.” szöveg lép. 

 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 161. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról a 161/1. módosító javaslattal 
kiegészítve. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változásáról” 
szóló 161. számú előterjesztést a 161/1. számú szóbeli módosító javaslattal támogatja. 
 
 
Lakatos Béla elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
 
 

3. napirendi pont: 
A kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 

szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének 2011. második félévi támogatására 
kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Nagy István: Elmondja, hogy a pályázatokra több pénz állt rendelkezésre, mint amennyit 
kiosztottak. A fennmaradó összeget a Bizottság döntése alapján fogják felhasználni.  
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 131. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat elfogadásáról. 
 
642/2011. (XI. 15.) KOS határozat 
a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 
szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének 2011. második félévi támogatására 
kiírt pályázat elbírálásáról 
8 igen, egyhangú szavazattal 
1. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kőbányai hátrányos helyzetű 
gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek 
sporttevékenységének 2011. második félévi támogatására kiírt pályázatra szánt 
összegből a Bizottság az alábbi táblázatban feltüntetett összegeket felszabadítja 
 

Sorszám Szervezet/tagszervezet neve 
Javasolt 

támogatás 
(Ft) 

1. Barcza Gedeon Sport Club 
1106 Bp. Hárslevelű u. 12/4. 

50 000 

2. Csupa Csoda Óvoda 
1101 Bp. Kőbányai út 38. 

39 200 

3. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 
1106 Gyakorló u. 25. 

168 000 

4. K. F. K. Sportegyesület 
1108 Bp. Újhegyi út 17-19.  

103 200 

 Összesen: 360 400 
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2. A Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő:     azonnal 
Feladatkörében érintett:   polgármester 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

 
 

4. napirendi pont 
A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, valamint az 

Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Szóbeli módosító javaslatot tesz:  
 
Elnök: A Bizottság javasolja az alpolgármester úrnak, hogy a költségvetési koncepció 
elkészítésénél fontolja meg az igazgatói munkaközösség javaslatát. (128/1. módosító 
javaslat) 
 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/1. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (1 fő nem szavazott) a 
128/1. számú módosító javaslatot támogatja.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Mivel nagyon kiszámíthatatlan a kormányzati cselekvés, ezért ez 
nagyban befolyásolja, hogyan lehet a költségvetést meghatározni. Kéri, hogy a Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy az Önkormányzat éljen az 
Ötv. 101. §-val biztosított felterjesztési jogával, a bővebb forrás biztosítása érdekében. (128/2. 
módosító javaslat) 
 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/2. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással a 128/2. számú módosító javaslatot támogatja.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Kéri megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a nyári 
táboroztatást hol lehetne megoldani a gyerekek számára, a jelenleginél jobb hely kijelölésével. 
(128/3. módosító javaslat) 
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Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/3. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 128/3. számú 
módosító javaslatot támogatja.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A Kőbányai Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok 
számára biztosítson az állami normatíva mellett, további ugyanilyen mértékű támogatást. 
(128/4. módosító javaslat) 
 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/4. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással a 128/4. számú módosító javaslatot nem támogatja.  
 
 
Dr. Pluzsik Andrásné: A Helytörténeti Gyűjtemény kialakítására legyen biztosítva fedezet. 
(128/5. módosító javaslat) 
 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 128/5. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a 128/5. számú 
módosító javaslatot támogatja.  
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 
2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről” szóló, 128. számú előterjesztés 
támogatásáról az előző döntések figyelembevételével. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 2011. évi 
gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről” szóló 128. számú előterjesztést, a 128/1., 128/2., 
128/3. és a 128/5. számú módosító javaslatokkal támogatja.  
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról, valamint az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves 
helyzetéről” szóló 128. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
 

5. napirendi pont: 
OVI-FOCI Programban további kőbányai óvodákkal történő részvétel 

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 153. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az „OVI-FOCI 
Programban további kőbányai óvodákkal történő részvételről” szóló 153. számú előterjesztés 
1. mellékletében foglalt határozati javaslatot támogatja.  
. 
 

6. napirendi pont: 
A „Kőbányai karácsony” című CD kiadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 
 
Weeber Tibor: Kiosztásra került a 123/1. számú módosító javaslat. Kéri a Bizottságot, 
hogy ezt a módosító javaslatot támogassa. 
 
 
Szóbeli módosító javaslatot tesz: 
 
Elnök: A „Kőbányai karácsony” című CD kiadására a Bizottság 1 500 000 Ft-ot biztosítson. 
(123/2. módosító javaslat) 
 
Az előterjesztő nyilatkozata: Támogatom a módosító javaslatot. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Kőbányai karácsony” című CD kiadásáról szóló, 123. számú előterjesztés támogatásáról a 
123/2. számú módosító javaslattal kiegészítve. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással a „Kőbányai 
karácsony” című CD kiadásáról” szóló 123. számú előterjesztést, a 123/2. számú módosító 
javaslattal támogatja. 
. 
 
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését 1655 órakor bezárja. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
…………………………………. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

…………………………………. 
Révész Máriusz 
bizottsági elnök 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. november 15-én megtartott zárt 
ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100.). 
 
 
 

1. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:  
 
Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy az előterjesztésben található összegzés azt a célt 
szolgálja, hogy megállapítható legyen az, hogy az egyes pályázatok mennyire felelnek meg a 
jogszabályoknak.  
 
Radványi Gábor: Kéri a Bizottságot, hallgassa meg a pályázókat. 
 
A Bizottság egyenként meghallgatja a pályázókat. 
 
Elnök: Megköszöni a pályázók megjelenését, és a Bizottság megkezdi a beérkezett 
pályázatok értékelését. 
 
 
Szóbeli módosító javaslatot tesz: 
 
Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak külön-külön az egyes pályázókra. (A 
pályázók visszahívása az igen szavazatok függvényében történik) 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
- 9 egyhangú ellenszavazattal Sárközi Sándor Tamást nem javasolja, 
- 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással Erdei Pétert,  
- 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással Nagy Istvánt, 
- 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással Csanak Gézát javasolja a Kőbányai 
Sportközpont vezetői posztjára. (155/1. számú módosító javaslat) 
 
 
 



9 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 155. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról az előző döntések 
figyelembevételével. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai 
Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálásáról” szóló 155. számú előterjesztést a 155/1. 
számú szóbeli módosító javaslattal támogatja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
…………………………………. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

…………………………………. 
Révész Máriusz 
bizottsági elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv mellékletei 
 
 
 
 
 

� meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 
 
� jelenléti ív 
 
� ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 
 
� írásban benyújtott módosító javaslat  
 
□ jegyző törvényességi észrevétele  
 
□ interpelláció 
 
□ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 
 
□ felszólalási jegy 
 


