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BUDAPEST FVÁR08 K.-K~ÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

..Kl.I.L'WR.ÁUS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. január 12-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: 9°0 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, Vermes Zoltán, Vizi Tibor a bizottsá~ 
nem képviselő tagjai. · 

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 Hemietta Humán Iroda részéről 
Hanzik Ágnes Humán Iroda részéről 
Cseszokné Könye Erzsébet Humán Iroda részéről 
Fürst Ágnes Humán Iroda részéről 
Horváthné dr. Tóth Enikő Polgármesteri Kabinet részéről 
Erdei Péter Polgármesteri Kabinet részéről 
Csanak Géza Kőbányai Sportközpont részéről 
Deézsi Tibor Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

Meghívottak: 

Mászóka Óvoda 
Csodapók Óvoda 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

r 

Szántó Károlyné 
Cseh Sándorné 
Vermes Albán 
Sós Zsuzsanna Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
Nguyenné Csüllög Erika 
Öcsi Gábor 
Győrffy László 
KuhnAndrás 

J anikovszky Éva Általános Iskola tagintézménye 
Kőbánya SC 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
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 ll fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Hegedűs Istvánné vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Sorrendmódosításként javasolja, hogy az utolsó napirendi pontot tárgyalja a Bizottság 
második napirendi pontként. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét: 

l. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba 
történő beolvadása (224. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzéséről 
(25. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak 
ifjúsági szervezetei, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 20 ll. évi pályázatainak elszámolása és szakmai 
beszámolója (17. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Kőbánya Sport Club leendő Íjász Szakosztálya működéséhez szükséges terület 
biztosítása (225. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (7. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Tájékoztató 2012. januártól új kérdőív használatáról és a közétkeztetés színvonalának 
értékeléséről (9. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Tájékoztató a "Kőbányán élő alkotók támogatása" pályázat lezárásáról (8. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának 
2011. évbenjuttatott támogatás elszámolása (10. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

9. A Törekvés Művelődési Központnak 2011. évben nyújtott támogatás elszámolása és 
szakmai beszámolója (ll. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2 



10. Tájékoztató a Leonardo Projekt 2011. novemberi ellenőrzéséről, a következő félév 
feladatairól, valamint a 2012-2013-as év pályázati lehetőségéről (230. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. Pályázati rendszerben történő támogatások 2012. évi keretösszegei (28. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai 

Sportközpontba történő beolvadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Az előterjesztés hatásvizsgálati része semmitmondó, nem derül 
ki, hogy az összevonás mennyivel kerülne kevesebbe, a létszám csökkenne, vagy sem. Ezekre · 
választ kér. Kívánesi a két igazgató véleményére. 

Vermes Albán: Bíznak benne, hogy az összevonás - amennyiben így dönt a Képviselő
testület - az uszodai szolgáltatás színvonalát, minőségét nem gyengíti. 

Csanak Géza: Az összevonás esetleges megtakarítással is járhat. 

Tokody Marcell: Módosító javaslata, hogy az l. határozati j avaslatba foglalják bele, hogy az 
Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő, mint külön intézmény megszűnik, és a szolgáltatási színvonal 
csökkenése nélkül olvad be a Kőbányai Sportközpontba, mint jogutód intézménybe. (224/1. 
számú módosító javaslat) 

Radványi Gábor: Nem támogatja a 22411. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, szavazzanak a 224/1. számú 
módosító javaslat támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, l 
tartózkodással "A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai 
Sportközpontba történő beolvadásáról" szóló előterjesztés 224/1. számú módosító javaslatát 
támogatja. 

Elnök: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés támogatásáról, a 22411. számú módosító 
j avaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással "A Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba történő 
beolvadásáról" szóló 224. számú előterjesztést, a 22411. számú módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. 
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2. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzéséről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Deézsi Tibor: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő három változat lényegében a 
gépészet tekintetében különbözik. Az l. változatban az uszoda funkció megmarad, ezért a 
hőmennyiség kiszámításánál, illetve a kazáncsere tervezésekor jóval nagyobb költséggel kell 
számolni. A 2. változatban az uszoda nem kerül felújításra, így a gépészeti tervezés és a fűtési 
rendszer rekonstrukciója is ennek megfelelő, a 3. változatban a fűtési rendszert csak úgy 
újítják fel, hogy a meglévő kazánokat működőképes állapotba hozzák. Ezekre a kazánokra 
azonban a javítás után garanciát nem vállal senki. 

Elnök: Az a javaslata, hogy az uszodát jelen állapotában tartsák meg, ne újítsák fel, és a 
fűtésrendszerhez iskismértékben nyúljanak hozzá. 
Azt a verziót támogatná, hogy az uszoda maradjon meg, minimális szinten egy tisztességesen 
működő fűtési rendszerrel. 

Vermes Zoltán: A kazánok kapacitását úgy kell megtervezni, és kivitelezni, hogy az uszoda 
működését tudják biztosítani, amennyiben felújítás nélkül szeretnék tovább üzemeltetni az 
uszodát. Az uszoda felújításának és az épület fűtésének költsége kb. 50-50%. 

Elnök: Javasolja, hogy a 25. számú előterjesztés határozati javaslata az alábbiak szerint 
módosuljon: 
l. "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1105 Budapest, 
Bánya utca 32. szám alatti székhelyét 2012. augusztus 31-i határidővel, az osztályok 
összevonása nélkül átköltözteti az 1105 Budapest, Kápolna tér 4. szám alatti telephelyre. 
2. "A Képviselő-testületület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy vizsgáltassa 
meg, hogyan lehet a legkisebb költséggel, felújítás nélkül tovább működtetni az 
uszodát". 
3. "A Képviselő-testületület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az uszodát 
működtesse tovább, annak egyidejű felülvizsgálásával, hogy milyen alternatív 
lehetőségekkel valósítható meg az uszoda költséghatékony működtetése. 
Határidő: a következő képviselő-testületi ülés". 

(25/1. számú módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 25/1. számú módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen szavazattal, l tartózkodással "A Janikovszky 
Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatban 
felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzéséről" szóló 25. számú előterjesztést a 25/1. 
számú módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

4 



3. napirendi pont: 
A kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak 

ifjúsági szervezetei, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi pályázatainak elszámolása 

és szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Gál Judit: Az előterjesztésekhez szöveges beszámoló is szokott készülni, ezekkel ki kellene 
egészíteni az előterjesztést. Minden pályázattal kapcsolatban készül egy pénzügyi elszámolás, 
és egy szakmai-tartalmi beszámoló, melyeket kér mellékelni az előterjesztéshez. (17/1. számú 
módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 17/1. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, hogy szavazzanak 

1/2012. (1. 12.) KOS határozat 
A kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi pályázatainak elszámolása és szakmai 
beszámolójáról 
(ll igen, egyhangú szavazat) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint a nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
pályázatainak elszámolása és szakmai beszámolójáról szóló 17. számú előterjesztést, a 
17/1. szám ú módosító javaslat figyelembevételével elfogadja. 

4. napirendi pont: 
A Kőbánya Sport Club leendő Íjász Szakosztálya működéséhez szükséges terület 

biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról, 
bizottsági hatáskörben. (225/1. számú módosító javaslat) 
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2/2012. (1. 12.) KOS határozat 
A Kőbánya Sport Club leendő Íjász Szakosztálya működéséhez szükséges terület 
biztosításáról 
(ll igen, egyhangú szavazat) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság - a 22511 számú módosító javaslat alapján -
felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az Önkormányzat tud-e megfelelő 
területet biztosítani a Kőbánya Sport Club Íjász Szakosztályának működéséhez. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Gál Judit: Javasolja, hogy a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola esetén a pályázati felhívásban "A pályázat benyújtásának módja"-nál a 
munkakör megnevezésénél "óvodavezető" szövegrész helyett "iskolaigazgató" szerepeljen. 
(7 /1. szám ú módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 7/1. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, hogy szavazzanak 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai 
Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 7. szám ú 
előterjesztést, a 7 /l. számú módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató 2012. januártól új kérdőív használatáról és a közétkeztetés 

színvonalának értékeléséről 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri döntsön a bizottság az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal a "Tájékoztató 2012. 
januártól új kérdőív használatáról és a közétkeztetés színvonalának értékeléséről" szóló 9. 
számú előterjesztést támogatja. 
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7. napirendi pont: 
Tájékoztató a "Kőbányán élő alkotók támogatása" pályázat lezárásáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri döntsön a bizottság az előterjesztésben foglalt döntési 
javaslatról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a "Tájékoztató a "Kőbányán élő alkoték támogatása 
pályázat lezárásáról" szóló 8. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 

8. napirendi pont: 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának 

2011. évben juttatott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri döntsön a bizottság az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal a "Tájékoztató a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának 2011. 
évben juttatott támogatás elszámolásárá l" szóló l O. szám ú előterjesztést támogatja. 

9. napirendi pont: 
A Törekvés Művelődési Központnak 2011. évben nyújtott támogatás elszámolása és 

szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri döntsön a bizottság az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal a "A Törekvés 
Művelődési Központnak 20 ll. évben nyújtott támogatás elszámolása és szakmai 
beszámolójáról" szóló ll. számú előterjesztést támogatja. 
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10. napirendi pont: 
Tájékoztató a Leonardo Projekt 2011. novemberi ellenőrzéséről, a következő félév 

feladatairól, valamint a 2012-2013-as év pályázati lehetőségéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Wolverhamptonból egy szándéknyilatkozatot kértek arról, 
hogy az Önkormányzat a továbbiakban is szeretne részt venni a Leonardo programban, mert 
akkor ismét elindítanak egy pályázatot Felmerült, hogy létrejöhetne egy zenekari 
kapcsolatcsere is. 

Elnök: Javasolja, hogy a bizottság szavazzon arról, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa ki a 
szándékát, miszerint továbbra is részt kíván venni a Leonardo porjekthen és vállalja a 
wolverhamptoni angol asszisztensek fogadását. (230/1. számú módosító javaslat) 
Felmerül t, hogy lehetőség van a költségek csökkentésére is. V annak nemzetközi akciók, 
melynek keretében egy idegen nyelvű diákot befogad egy család, és onnan jár iskolába. Ezek 
az angol fiatalemberek ne önkormányzati pénzen fenntartott lakásokban legyenek elhelyezve, 
hanem családoknál, akik ezt önként vállalják. 

Előterjesztő támogatja a 230/1. számú módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen szavazattal, l tartózkodással a "Tájékoztató 
a Leonardo Projekt 2011. novemberi ellenőrzéséről, a következő félév feladatairól, valamint a 
2012-2013-as év pályázati lehetőségéről" szóló 230/1. számú előterjesztést támogatja, a 
230/l. számú módosító javaslat figyelembevételével. 

ll. napirendi pont: 
Pályázati rendszerben történő támogatások 2012. évi keretösszegei 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Elnök: Javasolja, hogy a 2012-ben kiírt pályázatok összege az alábbiak szerint módosuljon: 
(28/1. számú módosító javaslat) 

Sorszám Pályázati rendszerben történő támogatások 2011 2012 
Keretösszeg Keretösszeg 
(forintban) (forintban) 

l. Sporttagdíj 3 OOO OOO 3 OOO OOO 
Kőbányai hátrányos helyzetű, valamint hazánkat nemzetközi szinten 
képviselö gyermekek támogatása a KOS 87/2011. (Il. 24.) és 
562/2011. (VIII. 22.) határozatok alapján 
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2. Sportegyesületek sportcélú támogatása KOS 86/2011. (11.24.) és 12 750 OOO ll OOO OOO 
559/2011. (VIII. 22.) határozatok alapján 

3. Diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek támogatása KOS 3 OOO OOO 3 OOO OOO 
104/2011. (III. 3.) határozat alapján 

4. "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj [39/2011. 2 500 OOO 4 125 OOO 
(X. 24.) önkormányzati rendelet alapján] a KOS 420/2011. (VI. 2.) 
határozat alapján 

5. Kőbányán élő alkotók: írók, költők, fotográfusok, előadók stb. l OOO OOO l OOO OOO 
támogatása a KOS 419/2011. (VI. 2.) határozat alapján 

6. Kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző 10 OOO OOO 10 OOO OOO 
csoportok pályázati rendszerben történő támogatása a KOS 90/20 ll. 
(II. 24.) határozat alapj án 

7. Kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok működési 3 OOO OOO 3 OOO OOO 
költségeinek támogatása a KOS 88/2011. (II. 24.) és 554/2011. (VIII. 
22.) határozatok alapján 

8. Kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 4 500 OOO 7 OOO OOO 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, 
egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő 
egyházi közösségek, szerveződések, alapítványok a KOS 84/20 ll. 
(II.24.) határozat alapján 

9. Egyéb célokra felhasználható tartalék 3 057 OOO 3 OOOOOO 

Összesen: 42 807 OOO 45125 OOO 

Előterjesztő támogatja a 28/1. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, döntsön a Pályázati rendszerben történő támogatások 2012. ev1 
keretösszegeiről szóló, 18. számú előterjesztés elfogadásáról a 28/1. számú módosító javaslat 
figyelembevételével. 

3/2012. (I. 12.) KOS határozat 
Pályázati rendszerben történő támogatások 2012. évi keretösszegeiről 
(ll igen, egyhangú szavazat) 
A Kulturális, oktatási és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésében, a Bizottság tartalékkeretébe terveztesse be a Bizottság által 
kiírandó pályázatokhoz szükséges 45 125 OOO Ft összeget, a 28/1. számú módosító 
javaslat figyelembevételével. 
Határidő: a költségek betervezése: a 2012. évi költségvetés összeállítá

sának határideje 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

Elnök: Megállapítja, hogy a bizottság az elfogadott napirendet megtárgyalta, megköszöni a 
részvételt, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 11.00 órakor bezárja. 

abó Krisztián 
j~~yző 

K. m. f. 

' .. ) iU ' l / v'l fl....,, ' ..... ~ ....... :~.~~ ..... . 
Révész Máriusz 
bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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