
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. december 8-án megtartott ülésén, 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos 
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 900 óra 
 
 
Jelen vannak: 

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

Vermes Zoltán, a bizottság nem képviselő tagja  betegség 
Vizi Tibor, a bizottság nem képviselő tagja  kötelező munkahelyi távollét 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Kovács Róbert  polgármester 
Radványi Gábor  alpolgármester 
Weeber Tibor  alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián  jegyző 
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett Humán Iroda részéről 
Jógáné Szabados Henrietta  Humán Iroda részéről 
Baranyi Anikó  Humán Iroda részéről 
Dr. Egervári Éva  Jogi Csoport részéről 
Nagy István  Kőbányai Sportközpont részéről 
Mozsár Ágnes  Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
Szöllősi Erika  Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
Horváthné Dr. Tóth Enikő  Polgármesteri Kabinet részéről 
Erdei Péter  Polgármesteri Kabinet részéről 
   
 
Meghívottak: 

Blattner Edit  Bóbita Óvoda 
Szigetiné Gabriella Gyermekek Háza Óvoda 
Vermes Albán  Újhegyi Uszoda és Strandfürdő  
Herczeg Katalin Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
Dr. Kováts Antalné Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 



2 

Sári Éva  Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
Benkóné Turcsányi Ildikó Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
Joós Tamás  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Győrffy László  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Kuhn András  Fekete István Általános Iskola 
Sárkány Péter  Szent László Gimnázium 
Kovács Ferenc  Keresztury Általános Iskola 
Hanczné Szmilkó Katalin Kada Általános Iskola 
Ivánné Vidra Mária Szent László Általános Iskola 
Fehér István  Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 
 
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) 
leveszi tervezett napirendjéről az alábbiakat: 
19. A Kőbányai Sport Club leendő Íjász Szakosztálya működéséhez szükséges terület 

biztosítása 
 Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba 
való beolvadásáról 

 Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal (1 fő nem szavazott) az 
alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

1. Kőbányai Önkormányzati fenntartású iskolák mérési mutatói 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda és a Kőbányai Fekete István 
Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves 
beszámolója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárai 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Kőbányai Sportközpont új vezetőjének áthelyezési kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Kőbányai Sportközpontban álláshely és bérköltség biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. Vezetői illetmények rendezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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8. „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. Tájékoztató az erdei iskolák és nyári táborok 2011. évi támogatási összegének 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület által létrehozott RADAR Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda 2010-2011. évi tevékenysége 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat részére hangtechnika vásárlásának 
támogatása alapján 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Kőbányai Rajkó Zenekar részére a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában 
hangszerek használatának biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság feladatkörét érintő egyes fejlesztési 
feladatokról 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. A Kőbányai Sport Club Sakkszakosztályának eszközök beszerzéséhez nyújtott támogatás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezete 
Előterjesztő: Révész Máriusz 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező célok 
Előterjesztő: Dr Szabó Krisztián jegyző 

 
 
 

1. napirendi pont: 
Kőbányai Önkormányzati fenntartású iskolák mérési mutatói 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:  
 
Dr. Kováts Antalné: Tájékoztatást ad arról, hogy milyen eredmények születtek a mérés 
során. Elmondja, hogy Kőbánya ezek alapján, országos szinten az első harmadban, míg 
budapesti szinten a második harmadban helyezkedik el. Az eredményekből kiolvasható, hogy 
az egyes iskolákban milyen szinten van a diákok tudása. 
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Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Elmondja, hogy korábban a kéttannyelvű iskolák 
eredményeit, közbeszerzési eljárás által kiválasztott szakértő vizsgálta. 
 
Elnök: A Kőbányai Önkormányzat nagyon sok pénzt fordít az oktatásra, de sajnos ez 
érdemileg nem látszik meg az eredményeken. Vannak iskolák, ahol nagyon odafigyelnek az 
oktatás minőségére és az elmúlt évek mérési eredményeire, de előfordulnak olyanok is, ahol 
nem foglalkoznak azzal, hogy milyen eredmények születnek ezeken a méréseken. A 
következő feladatokat kell kitűzni célul: a matematika munkaközösséget a kabinetnek össze 
kell hívnia és megbeszélnie, hogy mit lehet átalakítani a matematikaoktatásban, néhány 
alulteljesítő iskolát rá kell venni, hogy készítsen valamilyen intézkedési tervet, jutalmazásnál 
legyen szempont, hogy ki hogyan teljesít. 
 
Varga István: Érdeklődik, hogy ha minden diák maximumon teljesített volna, akkor hány 
pontot lehetett volna elérni? 
 
Dr. Kováts Antalné: Elmondja, hogy a mérések hátterében egy valószínűségi modell van, 
ezért nem lehet megmondani azt, hogy hány pont lett volna a maximum. A mérés során arra 
törekedtek, hogy a jól teljesítő diákoknak is kihívás legyen megírni a tesztet. 
 
Elnök: Kéri, hogy a következő mérés során nevesítse a szakiroda az iskolákat, és ne kódokkal 
szerepeljenek az előterjesztésekben. 
 
Kuhn András: Véleménye szerint nem mondható hitelesnek ez a mérési rendszer, mivel 
nagyon sok buktatóval rendelkezik, ezért nem szerencsés kizárólag ennek alapján megítélni az 
oktatás színvonalát. 
 
Elnök: Kéri, amint elkészülnek a 2011-es év adatai, azonnal készüljön belőle egy 
előterjesztés. 
 
Gál Judit: Elmondja, hogy az OKÉV eredményei eddig is nyilvánosak voltak és most is 
azok. Felhívja a figyelmet, hogy a számok mögött gyerekek vannak, akik eltérő 
képességekkel rendelkeznek. Ezért előfordulhat, hogy ugyanabban az iskolában az egyik 
évben jobb eredmények születnek, mint a következőben, mert más képességekkel rendelkező 
diákok vannak az évfolyamon. Ezért tartja fontosnak, hogy az önkormányzat bevezeti a 
bemeneti méréseket, mivel azokból megbízhatóbb következtetések vonhatók le. 
 

 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 204. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „Kőbányai Önkormányzati fenntartású iskolák 
mérési mutatóiról” szóló 204. számú előterjesztés tudomásul vételét támogatja. 

 
 
 
Vizi Tibor megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. 
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2. napirendi pont: 
A Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda és a Kőbányai Fekete István 

Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
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 215. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai 
Csodapók Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda és a Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról” szóló 215. számú előterjesztést támogatja. 
 
 
 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves 

beszámolója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Vermes Albán: Megköszöni a Bizottság négy éve tartó bizalmát, valamint a segítő 
hozzáállását az uszoda ügyeihez. 
 
Elnök: Érdeklődik, hogy van szabályozva az uszoda nyitva tartása? 
 
Vermes Albán: Beszámol a nyitvatartási időszakokról. (Hétköznap reggel 6 órától este 8 
óráig, hétvégén reggel 8 órától este 7 óráig) 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Érdeklődik, hogy az előterjesztésben szereplő gazdasági 
kérdéseket milyen szempontból kell átnézni a következő időszakban? 
 
Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztés azokra a körülményekre utal, amelyekkel már 
korábban találkozott a Bizottság, illetve a Képviselő-testület is. Számos olyan intézkedés 
történt, ami nem felelt meg az előírásoknak. 
 
Radványi Gábor: Elmondja, hogy a bérbe adott sávok problémáját kell megvizsgálni, mivel 
múlt évben visszamaradt 500 000 Ft bérleti díj befizetése. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 213. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással  „A Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves beszámolójáról” szóló 
213. számú előterjesztést támogatja. 
 
 

4. napirendi pont 
A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárai 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Vermes Albán: Elmondja, hogy korábban nehezményezték azt, hogy nem volt az 
egygyerekes családok számára jegyárkedvezmény.  
 
Tokody Marcell Gergely: Véleménye szerint 2012-ben az áfa mértéke 27% lesz, viszont az 
előterjesztésben az árak csak 25%-kal vannak számolva. 
 
 
Szóbeli módosító javaslatot tesz:  
 
Elnök: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő árak az áfás árak legyenek, így a 
határozati javaslatból kerüljön ki az ÁFA mértékére utalás. (211/1. módosító javaslat) 
 
Vizi Tibor: Javasolja, hogy a vendégek ingyen vehessék igénybe a hajszárítás lehetőségét az 
uszodában. (211/2. módosító javaslat) 
 
Radványi Gábor: Támogatom a módosító javaslatokat. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárairól” szóló, 211. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról az előző módosító javaslatok 
figyelembevételével. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárairól” szóló, 211. számú 
előterjesztést, a 211/1. és a 211/2. számú módosító javaslatokkal támogatja.  
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5. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont új vezetőjének áthelyezési 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 216. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság „A Kőbányai Sportközpont új vezetőjének 
áthelyezési kérelméről” szóló 216. számú előterjesztés tudomásul vételét támogatja.  
. 
 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpontban álláshely és bérköltség biztosítása 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a Bizottság zárt 
ülést rendel el. 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 
 
 

7. napirendi pont: 
Vezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal, a „Vezetői 
illetmények rendezéséről” szóló 221. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az 
Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 
 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 
 
 

8. napirendi pont: 
„Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívás 

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 209. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslatról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntéshozatal nélkül, a „Kőbánya számít Rád” 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívásról” szóló 209. számú előterjesztésben 
foglalt tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
 

Beliczay Sándor távozott az ülésteremből. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

 
 

 
9. napirendi pont: 

Tájékoztató az erdei iskolák és nyári táborok 2011. évi támogatási összegének 
felhasználásról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Elnök: Kéri, hogy olyan adatok kerüljenek az előterjesztésbe, amelyekből következtetések is 
levonhatóak. 
 
Győrffy László: Elmondja, hogy az Önkormányzat 5 300 000 Ft összeget biztosított az erdei 
iskolák támogatására. Ennek a pénznek 14,5 %-a lett felhasználva Kőbányán. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Tájékoztató az erdei iskolák és nyári táborok 2011. évi támogatási összegének 
felhasználásról” szóló, 210. számú előterjesztésben foglalt döntési javaslatról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntéshozatal nélkül a „Tájékoztató az erdei iskolák 
és nyári táborok 2011. évi támogatási összegének felhasználásról” szóló, 210. számú 
előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 

10. napirendi pont: 
A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület Által létrehozott RADAR Ifjúsági 

Információs és Tanácsadó Iroda 2010-2011. évi tevékenysége 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Elnök: Érdeklődik, hogy tart-e előadásokat a színjátszó kör, és ha igen, akkor hol és mikor 
szoktak lenni ezek az előadások? 
 
Török Tamás: Elmondja, hogy csak egy amatőr társulatról van szó, akik főleg az iskolai 
rendezvényeken és programokon szoktak szerepelni. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését „A Civil 
Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület Által létrehozott RADAR Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda 2010-2011. évi tevékenységéről” szóló, 197. számú előterjesztésben foglalt 
döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület Által 
létrehozott RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2010-2011. évi 
tevékenységéről” szóló, 197. számú előterjesztés tudomásulvételét támogatja. 
 
 
 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat részére hangtechnika vásárlásának 

támogatása  
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 
 
Radványi Gábor: Elmondja, hogy nagyon rossz állapotban van a Görög Klub 
hangtechnikája, ezért javasolja, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzatnak 
biztosítson a Bizottság egy olyan hanghordozót, amit igénybe vehetnek más Kisebbségi 
Önkormányzatok is. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Varga István: Beszámol arról, hogy már nagyon sok rendezvényen vett részt, amelyen a 
görög zenekar is fellépett. Nagyon színvonalas előadásokat tartanak, ezért szívesen támogatja 
őket. 
 
Tokody Marcell Gergely: Véleménye szerint 1db erősítőre és 2 db hangfalra sok a 200 000 
Ft. 
 
Elnök: Javasolja, hogy az eszközök amortizációja miatt a Bizottság biztosítsa a 200 000 Ft-ot 
a Görög Klub számára. 
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Szóbeli módosító javaslatot tesz: 
 
Tokody Marcell Gergely: Javasolja, hogy az eszközök megvásárlására a Bizottság 150 000 
Ft-ot biztosítson. (183/1. módosító javaslat) 
 
Radványi Gábor: A módosító javaslatot nem támogatom. 
 
 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 183/1. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 igen szavazattal, 6 tartózkodással a 183/1. számú 
módosító javaslatot nem támogatja. 
 
 
Elnök: Javasolja, hogy a határozatban szereplő két fellépés helyett három legyen feltüntetve. 
(183/2. módosító javaslat) 
 
Radványi Gábor: A módosító javaslatot nem támogatom. 
 
 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 183/2. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 183/2. számú 
módosító javaslatot támogatja. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat részére hangtechnika vásárlásának 
támogatásáról” szóló, 183. számú előterjesztés támogatásáról az előző döntések 
figyelembevételével. 
 
 
643/2011. (XII. 8.) KOS határozat 
a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat részére hangtechnika vásárlásának 
támogatásáról 
8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 
kérelmére a Görög Klubban a zenekari próbákhoz és a fellépések előkészítéséhez 
szükséges hangtechnikai eszközök (erősítő és két hangfal) költségeihez bruttó 200 000 Ft 
támogatást biztosít a Bizottság tartalékkerete terhére. 

2. A Bizottság felkéri a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzatot, hogy a 2012. 
évben három önkormányzati rendezvényen biztosítsa a zenekar térítésmentes fellépését. 

3. A Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő:    2011. december 23. 
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Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 
 

 12. napirendi pont: 
A Kőbányai Rajkó Zenekar részére a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában 

hangszerek használatának biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Lakatos Béla: Kéri, hogy a megvásárolt hangszerekről legyen számla. 
 
Elnök: Elmondja, hogy a hangszereket a Hivatal fogja megvenni és mindegyik leltárba fog 
kerülni. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Kőbányai Rajkó Zenekar részére a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában hangszerek 
használatának biztosításáról” szóló, 182. számú előterjesztésben foglalt döntési javaslatról. 
 
644/2011. (XII. 8.) KOS határozat 
a Kőbányai Rajkó Zenekar részére a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában 
hangszerek használatának biztosításáról 
9 igen, egyhangú szavazattal 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága l db zongora, 2 db feles gitár és 2 db tok, 
valamint 3 db egész gitár és 3 db tok beszerzéséhez bruttó 240 000 Ft-ot biztosít a 
Bizottság tartalékkerete terhére. 
A hangszereket a Polgármesteri Hivatal szerzi be a Kisebbségek és Civil Szervezetek 
Háza részére, ahol azok - megállapodás alapján - a Kőbányai Rajkó Zenekar 
használatába kerülnek. 

2. A Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő:     2011. december 23. 
Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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13. napirendi pont: 
A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetése 

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 „Kőbányai 
Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetéséről” szóló, 223. számú előterjesztésben foglalt 
döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai Sport 
Közhasznú Alapítvány megszüntetéséről” szóló, 223. számú előterjesztést támogatja.  
 
 
 

14. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság feladatkörét érintő egyes fejlesztési 

feladatokról 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Elnök: Kéri, hogy legközelebb intézményenként legyen elkészítve a beszámoló. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság feladatkörét érintő egyes fejlesztési feladatokról” 
szóló, 214. számú előterjesztésben foglalt tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
feladatkörét érintő egyes fejlesztési feladatokról” szóló, 214. számú előterjesztésben foglalt 
tájékoztató tudomásulvételét támogatja. 
 
 

15. napirendi pont: 
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelme 

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 „Gárdonyi 
Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelméről” szóló, 212. számú előterjesztésben 
foglalt döntési javaslatról. 
 
 



13 

645/2011. (XII. 8.) KOS határozat 
a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelméről 
9 igen, egyhangú szavazattal 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a tartalékkerete terhére 100 000 Ft összeggel 
támogatja a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub évzáró rendezvényét, a Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központon keresztül, együttműködési 
megállapodás keretében. 

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:   a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 
 
 

Dr. Pluzsik Andrásné elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
 
 

16. napirendi pont: 
A Kőbányai Sport Club Sakkszakosztályának eszközök beszerzéséhez nyújtott 

támogatás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Radványi Gábor: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő összeget a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ finanszírozza. 
 
 
Szóbeli módosító javaslatot tesz: 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy eszközfejlesztés céljából 250 000 Ft-ot 
biztosítson a Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ számára. (222/1. 
módosító javaslat) 
 
Weeber Tibor: Támogatom a módosító javaslatot. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Kőbányai Sport Club Sakkszakosztályának eszközök beszerzéséhez nyújtott támogatásáról” 
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szóló, 222. számú előterjesztésben foglalt döntési javaslatról az előző módosító javaslat 
figyelembevételével. 
 
646/2011. (XII. 8.) KOS határozat 
a Kőbányai Sport Club Sakkszakosztályának eszközök beszerzéséhez nyújtott 
támogatásáról 
8 igen, egyhangú szavazattal 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központnak sakkeszközök beszerzéséhez 80 000 Ft támogatást nyújt a Bizottság 
tartalékkerete terhére. A támogatás feltétele, hogy a Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ megállapodást kössön a Kőbánya Sport Club Sakkszakosztályával 
az eszközök használatára az Újhegyi Közösségi Házban indítandó 
sakkfoglalkozásokhoz. Az újonnan megvásárolt eszközök a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ leltárába kerülnek. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központnak - megállapodás alapján - 250 000 Ft támogatást nyújt az Újhegyi Közösségi 
Ház eszközfejlesztése céljából, aminek a fedezete a Bizottság tartalékkerete. 

3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő:     2011. december 31. 
Feladatkörében érintett:   a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Csoport Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
 
 

Dr. Pluzsik Andrásné visszajött az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
 
Révész Máriusz elhagyta az üléstermet. 
(A Bizottság ülésének levezetését Gál Judit veszi át) 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes.  

 
 

17. napirendi pont: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezete 

Előterjesztő: Révész Máriusz 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Elnök: Hiányolja a munkatervből a Szent László napokat, valamint a nemzeti ünnepeket 
(március 15. és október 23.). Jó ötletnek tartaná beszélni a beiskolázási rendeletről, az étkezés 
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minősítéséről szóló megbeszélésekről, az iskolák technikai álláshelyeinek biztosításáról, 
valamint a tehetséggondozással kapcsolatos lépésekről. 
 
Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy a beiskolázási rendeletről korábban már született egy 
tervezet, ami végül nem lett benyújtva, mivel meg kell várni az új köznevelési törvényt. 
 
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Elmondja, hogy a nemzeti ünnepek a művelődési ház 
költségvetésébe lettek betervezve, ezért nem szerepelnek a munkatervben. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 
„Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezetéről” szóló, 218. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslatról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntéshozatal nélkül, a „Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezetéről” szóló, 218. számú előterjesztésben foglalt 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 

18. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi 

teljesítményértékelésének alapját képező célok 
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 „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező célokról” szóló, 220. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező 
célokról” szóló, 220. számú előterjesztést támogatja. 
 
 
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését 1145 órakor bezárja. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
…………………………………. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

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


