
JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. március 13-án megtartott ülésén, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos 
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. ern. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

J elen vannak: 

Révész Máriusz bizottsági elnök, 
Gál Judit, Varga István, a bizottság képviselő tagjai, 
Beliczay Sándor, Lakatos Béla, Dr. Pluzsik Andrásné, Vermes Zoltán, Vizi Tibor, a bizottság 
nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Dr. Csicsay Claudius Iván 
Szabóné Gerzson Sarolta 
Tokady Marcell 

Távolmaradás oka: 
Népjóléti Bizottság ülésén való részvétel 
Népjóléti Bizottság ülésén való részvétel 
Külföldön való tartózkodás 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Radványi Gábor 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Egervári Éva 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Csanak Géza 
Büki Péter 
JoósTamás 

Menyhárt Sándor 
Demeter Antal 

Meghívottak: 

Jógáné Szabados Henrietta 
Hanzik Ágnes 
Csesznokné Könnye Erzsébet 
Fürst Ágnes 
Erdei Péter 
Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 
Bódiné G. Anikó 

alpolgármester 
jegyző 

a Jogi Csoport részéről 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport vezetője 
a Kőbányai Sportközpont vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője 
a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatója 
Szent László Általános Iskola igazgató j a 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola igazgatója 

a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
Pedagógiai Szaigáitató intézményegység vezetője 
a Kőbányai Diáktanács képviseletében 
a Kőbányai Diáktanács képviseletében 



Nyíri Noémi 

Győrffy László 

Morassi László 

Benkóné Turcsányi Ildikó 
Salkavics Gábor 
Vermes Albán 
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a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
részéről 

a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
részéről 

a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
részéről 

a Pedagógus Szakszervezet részéről 
a KISE elnöke 
az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetője 

Elnök: Köszönti a rnegjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

A napirend elfogadásához sorrendrnódosításként javasolja, hogy a meghívóban 4-es 
sorszárnon szereplő előterjesztést első napirendi pontként, a 13 -as sorszárnon szereplő 
előterjesztést második napirendi pontként, a meghívóban l-es sorszárnon szereplő 

előterjesztést hatodik napirendi pontként tárgyalja a Bizottság. Javasolja, hogy a meghívóban 
7-es sorszárnon szereplő "A Kőbányai Sport Club 2011. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának elfogadása és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználása" 
círnű előterjesztést a következő ülésén tárgyalja a Bizottság, rniután csak az előterjesztés 
rninden páratlan oldalát kapták meg. Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétele 
van, jelezze. 

Lakatos Béla: Kéri, hogy a meghívóban l-es és 6-os sorszárnon szereplő előterjesztéseket ne 
tárgyalja a Bizottság rniután tegnap este került fel a szerverre, nem volt kellő idő az anyagok 
áttanulrnányozására. Arnennyiben javaslata ellenére tárgyalja a bizottság az előterjesztéseket, 
akkor nem vesz részt a szavazásban. 

Elnök: Kéri a Bizottság tagJait, szavazzanak a napirend elfogadására az elhangzott 
sorrendrnódosításokkal együtt. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét: 

l. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2011. évi tevékenységéről, 
kiemelten az oktatási intézményekkel való kapcsolatáról, rnűködési tapasztalatairól 
szóló beszámoló elfogadás (169. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2011. évi beszámolójának elfogadása 
(168. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

3. A kerületi rnérési koncepció átalakítása (175. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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4. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba 
történő beolvadása, és magasabb vezetői megbízás visszavonása (191. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (178. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (204. szárnú előterjesztés) későbbi postázással 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A White Sharks Hockey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatása (202. 
szárnú előterjesztés) későbbi postázással 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának 
elfogadása és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló 
tájékoztató (189. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 
és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató 
(192. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A Kőbánya Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása és 
a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználása (187. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi rnunkatervének 
elfogadása (185. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A kőbányai általános iskolák 8. évfolyarnos tanulóinak 2011/2012. tanév neveltségi 
szint vizsgálatáról szóló tájékoztató A melléklet bizalmas: az információs 
önrendelkezésijogról és az információszabadságróZ szóló 2011. évi CXII törvény 5.§ 
(l) bekezdése alapján (184. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

13. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi tartalékkeretének felosztása (183. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A kőbányai diáksport-csoportok 2012. évi támogatása (190. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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15. A Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei sportcélú támogatásának 2012. évi 
pályázati kiírása (188. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi pályázati kiírása (179. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. 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, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi 
konkrét prograrnak és működési célok támogatására pályázati kiírás (174. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. Az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatásárakiírt pályázat 
(186. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi munkaterve (180. számú 
előterjesztés) 

20. Az Újhegyi Közösségi Házról, valamint a Kada Mihály Általános Iskola sportcsarnoka 
építéséről szóló tájékoztató (182. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. Az óvodai úszásoktatás támogatása (181. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2011. évi tevékenységéről, 

kiemelten az oktatási intézményekkel való kapcsolatáról, működési tapasztalatairól 
szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Büki Péter vezetőt. Kérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos 
előterjesztést? 

Büki Péter: Néhány mondattal szóban kiegészíti az írásbeli előterjesztést. 

Varga István: A Román utcai Idősek Klubjában panasz merült fel, kéri az intézményvezetőt, 
hogy oldja meg a problémákat. 
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Gál Judit: Ugyanazok a problémák vannak jelen, rnint a Bárka létrejötte előtt. Felhívja a 
figyelmet, hogy az igazgatói rnunkaközösség véleménye nem található meg az 
előterjesztésben. Kérdezi, hogy rnennyi utcai szociális rnunkás dolgozik a Bárkánál? 

Büki Péter: 3 fő utcai szociális rnunkásuk van, akik a Gyermekjóléti Központ kötelező 
pluszfeladatai között jelennek meg. 

Elnök: Az előterjesztés nagyon hasznos volt, viszont felhívta a figyelmet néhány 
hiányosságra. Javasolja, üljenek le külön megbeszélésre az óvodavezetőkkel és az 
iskolaigazgatókkal is. 

Büki Péter: Szolgáltatási térképre és egy jó adatbázisra rnindenképpen szükségük lenne, 
arnihez segítséget kér. 

Elnök: Az előterjesztést elfogadásra javasolja azzal a megelőlegezett bizalommal, hogy 
rnessze nem elégedettek. Az óvodákkal, iskolákkal, rnűvelődési házakkal össze kell hangolni 
a prograrnot és a nyári tábort kulcsfontosságúnak tartja. Arnennyiben több észrevétel nincs, 
kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2011. évi tevékenységéről szóló 169. szárnú 
előterjesztést támogatja. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2011. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Nyíri Noérnit, a Bárka rnunkatársát. Kérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni 
az írásos előterjesztést. 

Nyíri Noémi: Néhány rnondattal kiegészíti az írásos előterjesztést. 

Dr. Pluzsik Andrásné: Kérdezi, hogy rnilyen a kerület fertőzöttsége budapesti 
viszonylatban? Mely területeket érinti a kábítószerfogyasztás, rnely korosztályt, esetleg 
társadalmi csoportot? 

Révész Máriusz: A beszámolót nem tartja elfogadhatónak, rnert abból nem derülnek ki sem 
az alapvető adatok (pl. az egyes programokkal hány gyereket értek el), sem az eredmények 
ezen a területen. Fontos lenne tudni, hogy rnilyen szereket használnak a fiatalok, rni a helyzet 
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az általános iskolákban, a gimnáziumokban, a szakközépiskolákban. Az Önkormányzatot az 
érdekelné, hogy mi az eredménye a KEF működésének, mennyiben változott a helyzet ahhoz 
képest, amikor nem működött ilyen Fórum. Ez nem derül ki a beszámolóból. 

Nyíri Noémi: Felvázoltak egy drogtérképet, elkészült egy kutatási anyag, amit a jövő héten a 
képviselőkhöz eljuttatnak 

Elnök: Amennyiben több észrevétel nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról. 

7/2012. (III. 13.) KOS határozat 
A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Főrum 2011. évi beszámolójának elfogadása 
(l igen szavazat, l ellenszavazat, 6 tartózkodás) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem fogadja el a Kőbányai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

3. napirendi pont: 
A kerületi mérési koncepció átalakítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Herczeg Katalint a Pedagógiai Szolgáltató Központ képviselőjét Kérdezi, 
kívánja-eszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést? 

Herczeg Katalin: Arra törekedtek, hogy az a nyomon követés, amit az Önkormányzat elvár 
tőlük, megvalósuljon. Javasolja, hogy az Önkormányzat folytassa a megkezdett méréseket. 

Elnök: Van egy kis bizonytalanság benne, mert 2013. január elsejétől kérdéses, hogy az 
általános iskolák hová fognak kerülni. Amennyiben több észrevétel nincs, kéri, szavazzanak 
az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az ÖMIP részét képező 
kerületimérési koncepció átalakításáról szóló 175. számú előterjesztést támogatja. 

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

Sportközpontba történő beolvadása, és magasabb vezetői megbízás visszavonása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak 
az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba történő beolvadása, 
és magasabb vezetői megbízás visszavonásáról szóló 191. számú előterjesztést támogatja. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a Kőbányai Gépmadár 
Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról szóló 178. számú előterjesztést 
támogatja. 

6. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi Jegyző urat, kívánja-eszóban kiegészíteni a rendelettervezetet? 

Dr. Szabó Krisztián: Elnézést kér, hogy rendkívüli eljárásrendben került a Bizottság elé a 
rendelettervezet A lehető legnagyobb mértékben igyekezett figyelembe venni a képviselő
testületi ülésen elhangzott koncepeionális észrevételeket, megoldási javaslatokat, a korábbi 
bizottsági üléseken tett javaslatokat, illetve a társadalmi egyeztetés során az intézményektől, 
egyéb érintettektől beérkezett javaslatokat. 

Elnök: Javasolja, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a rendelettervezet Általános 
kitüntetések és az Ágazati kitüntetések (Oktatás) résszel foglalkozzon. Először beszéljék meg 
az általános részt, szavazzanak róla, ezután térjenek rá a második blokkra. 

• Javasolja, hogy a rendelettervezet 6. §-ában szereplő Kőbánya Díszpolgára cím 
kitüntetés évente legfeljebb két személynek legyen adható. (204/1. módosító javaslat) 

• Javasolja, hogy a Kőbánya Díszpolgára cím posztumusz ne legyen adható. (204/2. 
módosító javaslat) 

• Kőbánya Életműdíj évente egy személynek adható, amely lehet posztumusz is.(204/3. 
módosító javaslat) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. 
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Dr. Szabó Krisztián: Az Életműdíj tekintetében azért született a kétévente javaslat, mert 
ezzel is próbálták kiemelni, hogy ez a legmagasabb és a legkülönlegesebb kitüntetés. 

Gál Judit: Véleménye szerint Kőbánya Életműdíjat évente négy-öt személynek is ki lehetne 
adni. A posztumusz elismerést a Kőbánya Díszpolgára címnél jobban el tudja képzelni, mint 
az ÉletműdíjnáL 

Radványi Gábor: Nem ért egyet a posztumusz elismeréssel egyik kategóriában sem. 

Varga István: Nemjavasolja Kőbánya Életműdíj létrehozását. (204/4. módosító javaslat) 

Révész Máriusz: Kéri, szavazzanak arra, hogy évente két Díszpolgári cím legyen kiadható. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) 
"Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 204. számú előterjesztéshez a 204/1. módosító 
javaslatot támogatja. 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy legyen-e a Díszpolgári címnél posztumusz elismerés. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 egyhangú ellenszavazattal (l fő nem szavazott) 
"Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 204. számú előterjesztéshez a 204/2. módosító 
javaslatot nem támogatja. 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy ne legyen Életműdíj. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal (l fő nem 
szavazott) "Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 204. számú előterjesztéshez a 204/4. módosító 
javaslatot (minősített többség hiányában) nem támogatja. 

Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy évente egy Életműdíj legyen, ebben benne van a 
posztumusz elismerés is. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, l ellenszavazattal, l 
tartózkodással (l fő nem szavazott) "Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az 
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adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 204. számú 
előterjesztés 204/3. módosító javaslatot (minősített többség hiányában) nem támogatja. 

Révész Máriusz: Kéri, szavazzanak az eredeti javaslatra, vagyis a Kőbánya Életműdíj 
kétévente egy személynek adható. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, l 
tartózkodással (l fő nem szavazott) "Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az 
adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 204. számú 
előterjesztésben szereplő eredeti javaslatot (minősített többség hiányában) nem támogatja. 

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy ez a szavazás semmis, mert a szavazásra feltett javaslat a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete alapján nem 
minősül módosító javaslatnak. 

Elnök: Az ágazati kitüntetéseknél (oktatási) javasolja, hogy Év Pedagógusa Díjat hozzanak 
létre, mely évente 6 személynek adható, ezzel együtt az oktatási ágazatban adományozható 
kitüntetések közül javasolja törölni a Sajó Sándor Díjat, az Év Tehetséggondozója Díjat, 
valamint az Év Fejlesztőpedagógusa Díjat. (204/5. módosító javaslat). 
Egyúttal jelzi, hogy a Kiváló Pályakezdő Munkatárs díszoklevél és Kiváló Technikai 
Munkatárs elismerést ágazatonként támogatja. 

Gál Judit: Kéri pontosan megfogalmazni, hogy kit értenek pályakezdő alatt. (0-3 év, 0-5 év, 
0-10 év) 

Elnök: Kéri, szavazzanak az Év Pedagógusa díjra tett javaslatára. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) 
"Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 204. számú előterjesztéshez a 204/5. módosító 
javaslatot támogatja. 

Elnök Kéri, szavazzanak arra, hogy a rendelettervezet 19. §-a módosuljon ( ... ), aki pályáját 
legalább két éve, legfeljebb öt [három] éve kezdte Kőbányán, ( ... ) (204/6. módosító 
javaslat) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) 
"Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 204. számú előterjesztéshez a 204/6. módosító 
javaslatot támogatja. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) 
"Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 204. számú előterjesztést támogatja, a 
módosító javaslatok figyelembevételével. 

Elnök: 3 perc szünetet rendel el. 

-szünet-

A Bizottság 8 fővel határozatképes. 

Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) A Kőbányai Diáktanács munkatervét mindenkinek 
kiosztották, javasolja napirendre venni a témát. 

Elnök: Az anyag ismeretében az ülés végén döntenek a kérdésről. 

7. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs jelentkező. Ha jól érti az Ihász utcai sporttelep sátorhelyére kerülne ez a 
jégpálya, felhívja a figyelmet, hogy a parkolást is meg kell oldani a területen. Nem biztos 
abban, hogy ilyen dupla felfújt sátorban kell ezt a jégpályát megtervezni, nem egy állandó 
épületben. Fontosnak tartja, hogy állandó jégpálya épüljön Kőbányán, kérjék fel a 
polgármestert, hogy az ehhez szükséges forrásokat és az ehhez kapcsolódó előkészítő 
munkálatokat készítse el. 

Radványi Gábor: A pályázni kívánt összeg hozzávetőlegesen l 00 millió forint. Április 15-e 
a TAO pályázat beadási határideje. A pályázathoz szükséges a helyszín konkrét megjelölése 
is. A jégpályaépítés ebben a formában nem építési engedély köteles. A forrás rendelkezésre 
áll, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél jelenleg 42 millió forint szerepel ezen a soron. Ebből 
az összegből 20 millió forint lejön, amit a 2011-2012-es téli szezonra a korcsolyapályára 
fordítottak. A maradék 20 millió forintot használnák fel ebben az évben erre a célra és az ezt 
követő három évben szintén 20 millió forintot. Javasolja, hogy a Bizottság támogassa a 
sikeres TAO pályázat beadását. 

Elnök: Ha állandó jégpályát építenek, ami a terveik szerint 15-20 évig meglesz, a forgalma 
nagyobb lesz, mint a Halom utcai jégpályáé, meg kellenevizsgálnia parkolási lehetőséget is. 
Ezenkívül az állandó jégpálya megépítését sátormegoldással semmiképpen nem tudja 
támogatni. 
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Csanak Géza: Mobil szerkezetre kívánnak pályázni, így a helyszín sem kőbevésett Március 
31-éig kell az Egyesületnek a pályázatot benyújtania, amennyiben felhatalmazást kap, 
megfelelő területet találnak, ezek után elbírálja a Jégkorong Szövetség, hogy egyáltalán 
alkalmas-e a pályázat a megvalósításra. Április 15-éig kell a szükséges forrásokat biztosítani, 
aminek az anyagban szereplő 20 millió forint csak a töredéke, a TAO pénz mellett az önrész 
és az áfa-vonzat is szerepel, további szponzorok, segítők bevonását is feltételezi. 

Elnök: Ehhez az anyaghoz kellett volna kimutatást készíteni, hogy mennyibe kerül a 
sátorponyva, mennyi az energiaköltség? V él eménye szerint ez az anyag nincs előkészítve. 
Legyenek annyira igényesek, hogy Budapesten ne sátorban gondolkodjanak, különösen nem 
sátorban gondolkodjanak egy állandó jégpálya kapcsán, ahol a hőszigetelési együtthatónak 
nagy jelentősége van. Lehet, hogy ez így gyors, lehet, hogy még pénzt is tudnak nyerni, de 
hogy ez nem lesz jó, abban majdnem biztos. 

Radványi Gábor: Ha most nem vágnak bele, akkor úgy látja, hogy Kőbányán nem lesz 
jégpálya ilyen finanszírozással. 

Elnök: Módosító javaslata a határozattervezet l. és 3. pontját érintően: (202/1. módosító 
javaslat) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbanyai Önkormányzat Képviselő-testülete [vállalja, hogy 
sikeres pályázat esetén] elviekben támogatja, hogy a White Sharks Hockey Club Egyesület 
[részére] a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-a 
szerinti támogatásból Kőbányán megvalósítandó jégpálya kialakításához pályázatot nyújtson 
be. [kialakításához a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) székhelyén 
található teniszsátor területét legalább öt évre helyszínként biztosítja.] 

2. A Képviselő-testület a 2012. évi IV. negyedévi támogatás 20 OOO eFt összegű fedezetét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pontjának l. sora terhére biztosítja 
azzal, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 20111663. számú fedezetigazoló lapja 20 OOO eFt
tal csökkentésre kerül. 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kőbányán megvalósítandó jégpálya 
területének kijelölésével kapcsolatos egyeztetési és finanszírozási tárgyalásokat folytassa le. 
[az l. pont szerinti sikeres pályázat esetén a 2013-2014. évekre a White Sharks Hockey 
Club Egyesület részére a 20 OOO eFt támogatás tervezéséről gondoskodjék.] 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási és Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

Radványi Gábor: Az előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) a 
White Sharks Hockey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról szóló 202. 
számú előterjesztést a 202/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának 
elfogadása és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló 

tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Salkavics Gábor elnök urat. Kérdezi, hogy egy kőbányai egyesület, 
kőbányai közpénzből, kőbányai gyerekeknek miért nem kerületi iskolában bérel helyet? 

Salkovics Gábor: Alapiskolájuk a Keresztury Dezső Általános Iskola, az Ihász utcában 
tartják az edzéseket, sátrat bérelnek. A Széchenyi István Általános Iskolában is béreltek, de 
oda a szülők nem vitték a gyerekeket, mert nagyon kiesett. 

Az ülésnek ebben a szakaszában dr. Pluzsik Andrásné végleg elhagyja az üléstermet, a 
bizottság 7 fővel határozatképes. 

Elnök: Kéri a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesülettől, hogy megközelíthető helyen, minél több 
kőbányai gyereknek legyen lehetősége edzeni, például az FKFV pályája mindenhonnan 
megközelíthető. Amennyiben több hozzászólás nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztés 

t ám o gatásáró l. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló 189. számú előterjesztést 
támogatja. 

9. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 
és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, hogy akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. 

Beliczay Sándor: Néhány szóval kiegészítette az írásos előterjesztést. 

Elnök: Kritikai észrevétele, hogy az olyan egyesületeknél, amelyeket példátlanul nagy 
összegekkel támogat az Önkormányzat, azoknál a jövőben szükségesnek látja, hogy teljes 
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költségvetési áttekintést kapjanak a Képviselő-testület tagjai. Amennyiben több hozzászólás 
nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a Törekvés 
Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról és a 2012. évi önkormányzati 
támogatás tervezett felhasználásáról szóló 192. számú előterjesztést támogatja. 

1 O. napirendi pont: 
A Kőbánya Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása és 

a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Kéri, szavazzanak a 187. számú előterjesztés támogatásáról. 

Az ülésnek ebben a szakaszában Vermes Zoltán elhagyja az üléstermet, a bizottság 6 
fővel határozatképes. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a Kőbánya Torna Club 
2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról és a 2012. évi önkormányzati támogatás 
tervezett felhasználásáról szóló187. számú előterjesztést támogatja. 

Az ülésnek ebben a szakaszában Vermes Zoltán visszaérkezik az ülésterembe, a 
bizottság 7 fővel határozatképes. 

11. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi munkatervének 

elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Joós Tamás igazgató urat. Kéri, hogy akinek kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Joós Tamás: Néhány gondolattalszóban kiegészítette az írásos előterjesztést. 
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Elnök: Egyik legfontosabb feladatnak tekinti, hogy minél erősebb közösségi életet kell 
teremteni. Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak a 185. számú előterjesztés elfogadásáról. 

8/2012. (III. 13.) KOS határozat 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi munkatervének 
elfogadása 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ 2012. évi munkatervét a határozat l. melléklete szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

12. napirendi pont: 
A kőbányai általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak 2011/2012. tanév neveltségi 

szint vizsgálatáról szóló tájékoztató. 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, hogy akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. 

Vermes Zoltán: Két kritikai észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatban, az egyik a 
kábítószer kérdés, a másik pedig, ami hiányzik a neveltségi szintből, a tanulók szexuális 
szokásai. V él eménye szerint a mérési módszerek megváltoztatása talán más eredményt hozott 
volna. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kőbányai általános iskolák 8. évfolyamos 
tanulóinak 20 ll /2012. tanév neve/tségi szint vizsgálatáról sz ó ló tájékoztatót tudomásul veszi. 
(184. számú előterjesztés) 

13. napirendi pont: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi tartalékkeretének felosztása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Gál Judit: Nincs jól, hogy az iskolák és a diákönkormányzatok kikerültek ebből a keretbőL 

Elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról. (183. számú előterjesztés) 
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9/2012. (III. 13.) KOS határozat 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi tartalékkeretének felosztása. 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
tartalékkeretét az alábbiak szerint osztja fel: 

Sportegyesületek sportcélú támogatása 

"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázat 

Kőbányai települési nemzetiségi önkormányzatok működési költségei támogatására 
kiírandó pályázat 

, Kőbányai székhelyű civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, alapítványok, valamint nem 
: kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, 

5 OOO OOO Ft· 

3 OOO OOO Ft• 

2 OOO OOO Ft 

5 OOO OOO Ft : kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint 
. Kőbányán működő egyházi közösségek, szervezetek részére kiírandó pályázat 

----------r--------------

Mindösszesen: 15 OOO OOO Ft 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

14. napirendi pont: 
A kőbányai diáksport-csoportok támogatásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A sportcsoportok száma szeptembertől csökken. Javasolja, hogy a sportcsoportok 
március-április-májusban 20 OOO Ft helyett kapjanak 17 300 Ft-ot és szeptembertől is a 
17 300 Ft-os összeggel menjen tovább a csökkentett létszámú sportcsoportok támogatása. 
Kéri a bizottságot, hogy a (190/1 módosító javaslatot) fogadja el. 

Radványi Gábor: A módosító javaslatot támogatja. 

10/2012. (III. 13.) KOS határozat 
A kőbányai diáksport-csoportok támogatásáról 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a DSK és DSE csoportok részére az 2012. 
első félévre biztosított összegét az alábbiak szerint osztja fel: 

A DSE és DSK csoportok 2012. első félévi támogatása 

Sorszám Diáksport szervezet Támogatott Támogatás Támogatás Támogatás 
sportcsoportok összege: összege: összege 

száma I-11. hó III-IV-V. hó összesen 
(20 OOO Ft) (17 300 Ft) Ft-ban 
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l. FONIXDSE 17 680 OOO 882 300 l 562 300 
Janikovszky Éva Általános 
Iskola 

2. BEMDSE 6 240 OOO 311 400 551 400 
Bem József Általános 
Iskola 

3. HARMATDSE 5 200 OOO 259 500 459 400 
Fekete István Általános 
Iskola 

4. KADA~ TRADE DSE 6 240 OOO 311 400 551 400 
Kada Mihály Általános 
Iskola 

5. MONTENSI DSE 9 360 OOO 467 100 827 100 
Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola 

6. STARTDSE ll 440 OOO 570 900 l 010 900 
Harmat 88. Általános Iskola 

7. SZENT LASZLO DSE 17 680 OOO 882 300 l 562 300 
Szent László Általános 
Iskola 

8. TURIDSE 9 360 OOO 467 100 827 100 
Keresztury Dezső Általános 
Iskola 

9. UJHEGY-SIBRIK DSE 14 560 OOO 726 600 l 286 600 
Széchenyi István Általános 
Iskola 

10. Zrínyi 200 l. DSE 8 320 OOO 415 200 735 200 
Zrínyi Miklós 
Gimnázium 

ll. GIORGIO ISK 6 240 OOO 311 400 551 400 
Giorgio Perlasca 
Szakközépiskola 

12. MAGYAR GYULA ISK 4 160 OOO 207 600 367 600 
Magyar Gyula Kertészeti 
Szakközépiskola 

13. PATAKY ISK 4 160 OOO 207 600 367 600 
Pataki István 
Híradástechnikai 
Szakközépiskola 

14. PREMIERDSE 8 320 OOO 415 200 735 200 
Keleti Károly Kereskedelmi 
Szakközépiskola 

15. Szent László Gimnázium ll 440 OOO 570 900 l 010 900 
DSE 
Szent László Gimnázium 

Összesen Mindösszesen 135 5 400 OOO 7 006 500 12 406 500 

2. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendelet céltartalékokról szóló 14. mellékletének 
19. sorában aDSKés DSE csoportok támogatása költségvetési soron biztosított 20 OOO 
eFt-ból12 406 500 Ft-ot felszabadít. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 
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15. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei sportcélú támogatásának 2012. évi 

pályázati kiírása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A tavalyi 12 500 OOO Ft-ról a támogatás mértéke 5 OOO OOO Ft-ra csökkent. Javasolja, 
hogy szigorúbb feltételekkel írják ki a pályázatot, hogy kevesebb jelentkező felelhesserr meg 
azoknak. Bekerült a kiírásba, hogy csak olyan egyesületek pályázhatnak, ahol 20 igazolt 
utánpótláskorú versenyző van, akik Kőbányán laknak, vagy kőbányai oktatási intézménybe 
járnak, és heti 180 percet edzenek. A pályázati adatlap utolsó rovata "Az egyesületben lévő 
utánpótláskorú tagok száma"a Kőbányán lakó, vagy kőbányai oktatási intézménybe járó 
utánpótláskorúakra vonatkozik. Azokat a gyerekeket, akikre a pályázatot alapozzák, név 
szerint, lakcímmel, iskolával igazolni kell. A "18 éves korig" úgy értelmezendő, hogy aki 
2012-ben tölti be a 18. évét, az elfogadható. Kéri, támogassák az előterjesztést. 

Radványi Gábor: Az előterjesztő javasolja, hogy a pályázati kiírás 7. pont b) alpontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 

b) az a sportszervezet pályázhat, amely foglalkozik utánpótlás neveléssel, igazolni tudja 
hogy egyesületében minimum 20 (18 év alatti) fő kőbányai lakcímmel vagy tanulói 
viszonnyal rendelkező leigazolt gyermek sportol minimum heti két alkalommal, 
legalább [180 percben], 120 percben, (188/1 módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról a 188/1 módosító javaslat 
figyelembevételével. 

11/2012. (III. 13.) KOS határozat 
A Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei sportcélú támogatásának 2012. évi 
pályázati kiírása 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendelet 
általános tartalékokról szóló 13. mellékletének 16. sorában, a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság részére elkülönített kerete terhére a Kőbányai Sportszövetség 
sportegyesületei 2012. évi támogatására az alábbiak szerint pályázatot ír ki. 

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei sportcélú támogatására 2012. évi pályázati kiírás 

l. A pályázat célja: 



18 

A sportegyesületek működési feltételeinek javítása, utánpótlás nevelésének segítése, versenyek, 
bajnokságok megrendezésének támogatása. 

2. A pályázók köre 
Pályázatot nyújthatnak be a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei, akik a tárgyévi tagdíjat 
befizették . 

3. Pályázaton nem vehetnek részt: 
Azok a sportszervezetek, amelyek az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 21-26., 30., vagy 32. sorában részesülnek 
működési célú támogatásban és a Diáksport Egyesületek (DSE). 

4. A pályázati összeg nem használható fel: 
- jutalmazásra, 
- bérkifizetésre, 
- étkezésre, reprezentációs költségekre (kivéve edzőtáborok csoportos étkezése ), 
- utazásra (kivéve versenyre, edzőtáborba történő csoportos utazás), 
- egyéb személyi jellegű kiadásokra, 
-saját gépjármű hivatalos célú elszámolására, 
- közterhek kiegyenlítésére. 

Pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum: 

5. Pályázati folyamat időrendje: 
Beadási határidő: 2012. április 13. (péntek) 12.00 óra 

5 OOO OOO Ft 
400 OOO Ft 

Valamennyi témakörben a 2012. január l. és 2012. december 31. között megvalósított pályázati 
célok részesülnek támogatásban! Egy pályázaton belül valamennyi témakör megj elölhető. 

6. Témakörök sportegyesületek részére: 
a) működési támogatása, 
b) nem saját rendezésű versenyeken, bajnokságokon történő részvétel támogatása, 
c) saját rendezésű sportesemények rendezésének támogatása, 
d) sportszakember képzés, továbbképzés támogatása (sportvezető, versenybíró, edző, 

játékvezető stb.), 
e )sporteszközök vásárlásának támogatása. 

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. áprilisi rendkívüli ülésén 
bírálja el. Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint. 

7. Pályázati feltételek: 
- egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, kizárólag az erre a célra rendszeresített 
Pályázati Adatlapon, 
- az a sportszervezet pályázhat, amely foglalkozik utánpótlás neveléssel, igazolni tudja hogy 
egyesületében minimum 20 (18 év alatti) fő kőbányai lakcímmel vagy tanulói viszonnyal 
rendelkező leigazolt gyermek sportol, minimum heti két alkalommal, legalább 120 percben, 
- kizárólag hazai kibocsátású számlák érvényesíthetők, 
- a pályázat elbírálásánál előnyt élvez a kiemelkedő sporteredményeket elérő és hazánkat 
nemzetközi színtéren képviselő gyermekek sporttevékenységének támogatása, 
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- a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a sportegyesület, amely elsősorban a fizikai 
állóképességet növelő alapsportágat képvisel. 

8. Pályázható költségek: 
a) Működési költségek: 

aa) az egyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó működési költségek, bérleti 
szerződéssel igazolt létesítmények bérleti díja, 
ab) működéshez szükséges eszköz és sportszervásárlás, javítás. 

b) 2012. évben megrendezésre kerülő saját rendezésű sportesemények, versenyek, bajnokságok 
rendezésének költségei 

ba) bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak, stb. (kivéve: reprezentációs 
költségek, pénzdíjak) 

bb) edzőtáborok szervezése- programok, csoportos utazás, étkezés, szállás költségei 
A megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi hatáskörűnek kell 
lennie (üzemek, vállalatok közötti versenyekre nem vonatkozik a kiírás!). 

c) Nem saját rendezésű hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon való részvételhez 
kapcsolódóarr 

ca) 2012. évben hazai és nemzetközi versenyeken való részvételek költségei: pl.: nevezési 
díjak, csoportos utazás és csoportos szállásköltségek (ebben a kategóriában a versenykiírás 
is a pályázat kötelező melléklete ), 
cb) az elszámolásnál a tényleges részvételt verseny-jegyzőkönyvvel is igazolni kell. 

d) Sportszakember képzéshez, továbbképzés támogatásához kapcsolódóarr (sportvezető, 

versenybíró, edző, játékvezető stb.): 
ea) a fővárosi, országos, vagy szakszövetségi szervezésben megvalósuló továbbképzéseken 
való, vizsgával egybekötött részvétel képzésének a költsége számolható el, 
eb) kapcsolódó utazás igen, étkezés és szállás költség nem számolható el. 

9. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

l. Az egyesület tárgyévi tevékenységének bemutatását: legalább egy oldalban, [ szakosztályi 
munka, a foglalkoztatott korosztályok, kiemelten az utánpótlás korú (18 év alatti) gyermekek 
foglalkoztatása, foglalkoztatott edzők száma, kiemeit kőbányai események, eredményesség]. 
2. A pályázat célját és az annak érdekében végzendő feladatokat, valamint a program részletes 
költségvetését (bevételek és kiadások részletezését, az önerőt, és a pályázatban igényelt 
támogatás összegét, megnevezve a támogatás tárgyát, amire konkrétan a támogatást kéri, 
legfeljebb egy oldalon). 
3. Sportesemény szervezésénél, illetve a sportversenyeken való részvétel es etén a 
versenykiírást 
4. Versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén a részletes program is a pályázat 
kötelező melléklete. 
4. Továbbképzés esetén a felhívást kell mellékelni. 
5. Utánpótlás korú (18 év alatti) tagok felsorolását: név, lakcím, életkor, tanulói jogviszony 
helye, edző neve bontásban. 
6. Nyilatkozatot arról, hogy az egyesület az Önkormányzat által meghatározott nagycsaládos 
kedvezményeket biztosítj a. 
7. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolatát. 
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8. A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolást a 
szervezet nyilvántartott adatairól. 
9. A létesítő okirat (sportegyesületek esetében alapszabály) a szervezet képviselője által 
hitelesített másolatát. 
10. A sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolatát. 
ll. Nyilatkozatot (a mellékelt nyomtatványon) arról, hogy az egyesületnek nmcs 
köztartozása. 
12. A pályázónak mellékelnie kell a pályázathoz annak igazolását, hogy a szervezet a 
beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 
24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével kell igazolni. 
13. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolni kell, hogy a 
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

Amennyiben a sportegyesület még nem helyezte letétbe a beszámolóját, illetve közhasznú 
szervezet esetén a közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására 
türelmi időt határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére. Ennek zárónapja a 
megállapodás aláírásának időpontj a, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a 
szervezet elesik a támogatástól. 

Nem vehet részt a pályázaton olyan egyesület, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott határidőig nem számolt el, 
illetve van köztartozása. 

ll. Az elszámolás módja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő 
két hónapon belül, de legkésőbb 2012. 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 
évben önkormányzati pályázat támogatásban nem részesülhet. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

12. Pályázati eljárás 

A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján l eredeti és l 
másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjánál (1105 
Budapest, Bánya u. 35. II/217.). A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Fürst 
Ágnes sport, ifjúsági, esélyegyenlőségi referenstől a +36-1-4338-143, telefonszámon, illetve a 
furst_ agnes@kobanya.hu email címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen 
személyesen, postai úton is, illetve 2012. március 20-tól letölthető az önkormányzat 
intemeten honlapján a (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható! 

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek, elutasításra kerül! 

A nyertes pályázókkal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megállapodást 
köt, melyben rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a támogatás célját, az 
elszámolás időpontját és módját. 
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A támogatott sportegyesület hozzájárul ahhoz, hogy nevét, címét és a támogatás összegét a 
támogató a médiában, valamit az önkormányzat internetes honlapján a (www.kobanya.hu) 
nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 2012. március 13. 

Révész Máriusz s. k. 
bizottsági elnök 

2. A Bizottság a pályázati keretösszeget 5 OOO OOO Ft-ban határozza meg, melyet a saját 
működési célú tartalékának terhére biztosít 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

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

16. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi pályázati kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a 179. számú előterjesztés elfogadásáról. 

12/2012. (III. 13.) KOS határozat 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi pályázati kiírása 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. 
január l-jétől 2012. december 31-éig terjedő időszakban szervezett programjaira és a 
működési költségeik támogatására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ
TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi támogatására 

Pályázat célja: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok történelmi identitásának erősítése, érdekeinek védelme, 
nemzetiségi hagyományainak, kulturális autonómiájának, szellemi értékeinek ápolása és 
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megismertetése a kerületi lakossággal, etnikai önazonosságuk megőrzésének elősegítése 

érdekében, elsősorban kerületi, illetve kerületben megrendezésre kerülő hagyományőrző, 
nyelvápoló, kulturális, művészeti és sport tevékenységek, rendezvények és események, 
valamint működési költségek támogatása. 
2012. január l-től 2012. december 31-éig tartó időszak között megvalósuló kőbányai 
nemzetiségi önkormányzatok által szervezett hagyományőrző, nyelvápoló, kulturális, 
művészeti és sport, valamint kül- és belföldi testvérvárosi és nemzetiségekkel összefüggő 
egyéb kapcsolatépítő tevékenységek támogatása, melyek hozzájárulnak a kerületi lakosok 
nemzetiségi identitásának megerősödéséhez, szélesítik a színvonalas programok kínálatát, 
tartalmas szabadidő eltöltést nyújtanak, illetve az ismeretek bővítését szolgálják. Csak konkrét 
és ellenőrizhető tevékenységek támogathatók. 
Nem támogatott, nem elszámolható költségek: a képviselők részére a személyi kiadások 
(tiszteletdij, BKV bérlet), mobiltelefon és járuléka, irodatakarítás. 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek lebonyolításához pályázati úton 
elnyert támogatás összegének maximum 20%-a fordítható étkezésre. 
Pályázni lehet az alábbi feladatok megvalósítására: 
Működést elősegítő (nem működési költség jellegű) eszközök beszerzése, valamint képviselői 
munkával összefüggő költségek (pid. irodaszerek, az irodai vezetékes telefon költségei és 
járulékai, irodai eszközök karbantartása, javítása, tisztítószerek, könyvek, folyóiratok, 
naptárak stb.). 
A nemzetiségi tevékenységgel összefüggő hagyományőrző, kulturális, művészeti és hitéleti 
programok szervezése. 
A nemzetiség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása, dokumentálása. A 
nemzetiség történetét, hagyományait bemutató előadások, kiállítások megrendezése. 
A nemzetiségi hagyományok megőrzése, folytatása, a közösségi élet megerősítése érdekében 
szakkörök, tanfolyamok, tanulmányi kirándulások, szabadidős oktatási, kulturális, művészeti 
és sport tevékenységek támogatása. 
A nemzetiségi nyelv oktatása, hagyományőrző nyelvi klub foglalkozások és szakkörök 
támogatása (szakkörvezető, nyelvi klubvezető megbízási díja és járulékai, nyelvkönyv, szótár, 
cd, dvd lemezek, stb.). Zenei hagyományőrző programok oktatása, hangszerek vásárlásának 
támogatása. 
A nemzetiség nemzeti ünnepeinek, történelmi évfordulóinak, jelentősebb kulturális 
eseményeinek megünneplése. Nemzetiségi hagyományőrző gyermektáborok szervezése. 
Nemzetiségi kulturális, művészeti, nemzetiségi hitélettel kapcsolatos rendezvények 
szervezése. 
Nemzetiségi könyvtár bővítése, nemzetiségekkel kapcsolatos kiadványok, filmek készítésének 
támogatása. 
Nemzetiségi irodalmi művek, hanganyagok (cd, dvd) kiadásának támogatása. 
Bel- és külföldi kapcsolattartás, rendezvények szervezése, lebonyolítása hazai és külföldi 
települések nemzetiségeivel, az anyanyelvet beszélő országokkal. 
Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, a már meglévő kapcsolatok tovább erősítése céljából 
szervezett közös rendezvények, kulturális, művészeti, hagyományőrző, nemzetiségi hitéleti, 
nyelvi, sportprogramok támogatása. 
Nemzetiségi beilleszkedést segítő programok szervezése. 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 2 OOO OOO Ft 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: 250 OOO Ft 
Beadási határidő: 2012. április 13. (péntek) 12. 00 óra 
A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. áprilisi rendkívüli bizottsági 
ülésén bírálja el. 
Támogatási időszak: 2012.január l-től2012. december 31-ig 
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Pályázati feltételek: 
A pályázó helyi nemzetiségi önkormányzat a 2012. évi munkatervében szereplő programokra 
nyújthat be pályázatot 
Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 
Az elszámolás módja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő 
két hónap, de legkésőbb 2012. december 31. 
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 támogatásban nem részesülhet. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 
Kötelező mellékletek csatolása: 
A pályázó elfogadott 2012. évi munkaterve. A pályázni kívánt prograrnak részletes leírása, 
programterve és költségterve. 
Pályázati eljárás: 
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján egy eredeti és 
egy másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál 
(Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A pályázattal kapcsolatos 
felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referenstől a +36-1-
4318-748, telefonszámon, illetve a szabados_heni@kobanya.hu email címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve letölthető 
intemeten a www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 
A pályázat kiírója elutasítja azt a pályázatot, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek. 

Budapest, 2012. március 13. 
Révész Máriusz s. k. 
bizottsági elnök 

2. A Bizottság a pályázati keretösszeget 2 OOO OOO Ft-ban határozza meg, melyet a saját 
működési célú tartalékának terhére biztosít. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

17. napirendi pont: 
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, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi 

konkrét programok és működési célok támogatására pályázati kiírás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: A tavalyi pályázat azzal egészült ki, hogy alapítványok is (pl. a Havasi Gyopár 
Alapítvány) pályázhatnak, illetve az ifjúsági szervezetek is erre a pályázatra jelentkezhetnek. 
Tavaly 350 OOO Ft/fő volt a nyerhető összeg, idén ez 250 OOO Ft-ra csökkenne. Módosító 
javaslata, hogy az elnyerhető maximális összeg 300 OOO Ft legyen. (174/1. módosító 
javaslat) Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról a 
(174/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

13/2012. (III. 13.) KOS határozat 
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, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi konkrét programok és 
működési célok támogatására pályázati kiírás 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 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, ifjúsági szervezetek, 
alapítványok részére a 2012. január l-jétől 2012. december 31-éig terjedő időszak 
programjaira és a működési költségeik támogatására pályázatot ír ki az alábbi 
tartalommal: 

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
PÁLYÁZATOT 

hirdet 
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, 
ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi konkrét prograrnak és működési célok 
támogatására 

Pályázat célja: 
A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel 
rendelkező jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint Kőbányán működő egyházi 
közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok támogatása a kerület értékeinek megőrzése, az 
épített és természeti környezet védelme érdekében, valamint a kőbányai lakosság gyermek, 
ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztálya részére hitéleti, kulturális, hagyományőrző, 
művészeti, oktatási, ismeretterjesztő, közösségépítő tevékenység végzése érdekében, konkrét 
programokra, valamint működési célú költségekre. 

Pályázaton nem vehetnek részt: 
Sport és polgárőr egyesületek, valamint intézmények és azok alapítványai. 
Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok. 
Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek. 
Azok a szervezetek, amelyek az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
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4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete 14-17. és 21-32. sora, valamint a 
céltartalékokról szóló 14. melléklete 30. sora alapján részesülnek működési célú 
támogatásban. 

Pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum: 

Pályázati folyamat időrendje: 
Beadási határidő: 2012. április 13. (péntek) 12.00 óra 

5 OOO OOO Ft 
300 OOO Ft 

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. áprilisi rendkívüli bizottsági 
ülésén bírálja el. Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint. 
Támogatási időszak: 2012. január l. és 2012. december 31. között megvalósuló programok. 

Pályázati feltételek: 
- Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 
- Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 

Kötelező mellékletek: minden esetben szükséges a szervezet indokolással ellátott kérelme 
(max. l oldal), valamint 

- A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, ifjúsági szervezetek, alapítványok 2012. 
évi támogatásához: 
l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolata, csak új pályázó esetében. 
2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről. 
3 A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás a 
szervezet nyilvántartott adatairól. 
4. A létesítő okiratnak (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a 
szervezet képviselője által hitelesített másolata, csak új pályázó esetében 
5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata. 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 
7. Annak igazolása, hogy szervezet a beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál (Országos 
Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény 
postai feladóvevényével kell igazolni. 
8. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolása, hogy a közhasznúsági 
mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe a beszámolóját, illetve a közhasznúsági 
mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az 
Önkormányzat a nyertes pályázók részére, amelynek zárónapja a megállapodás aláírásának 
időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a 
t ám o gatástó l. 
- Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 
l. Alapító okirat másolata csak új pályázó esetében, 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata, 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

- Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 
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l. Az egyház székhelye szerinti illetékes Megyei Törvényszék, illetve a Fővárosi Törvényszék 
által kiállított jogerős záradékkal ellátott végzés másolata a bejegyzésről, csak új pályázó 
eset én. 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes rnegyei bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék által 
kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás a szervezet nyilvántartott adatairól. 
3. Az alapszabály másolata csak új pályázó esetében. 
4. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata. 
5. Nyilatkozat (a rnellékelt nyorntatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 

Nem vehet részt a pályázaton olyan szervezet, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott határidőig nem számolt el, 
illetve van köztartozása. 

Az elszámolás rnódja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő 
két hónapon belül, de legkésőbb 2012. decernber 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. Arnennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

Pályázati eljárás: 

A pályázatot a rnellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján l eredeti és l 
másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjánál (Kisebbségek 
és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A pályázattal kapcsolatos bővebb 
felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referenstől a +36-1-
4318-7 48, telefonszárnon, illetve a szabados _heni@kobanya.hu email címen. A pályázati 
adatlap igényelhető a fenti címen szernélyesen, postai úton is, illetve 2012. március 20-tól 
letölthető az önkormányzat interneten honlapján a (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható! 
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek, elutasításra kerül! 

A nyertes pályázókkal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megállapodást 
köt, rnelyben rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a támogatás célját, az 
elszámolás időpontját és rnódját. 

A támogatott civil szervezet hozzájárul ahhoz, hogy nevét, círnét és a támogatás összegét a 
támogató a médiában, valamit az önkormányzat internetes honlapján a (www.kobanya.hu) 
nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 2012. március 13. 
Révész Máriusz s. k. 

bizottsági elnök 

2. A Bizottság a pályázati keretösszeget 5 OOO OOO Ft-ban határozza meg, melyet a saját 
működési célú tartalékának terhére biztosít. 
Határidő: azonnal 
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a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

18. napirendi pont: 
Az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Vermes Zoltán: Visszavonja az akkreditált képzéshez korábban javasolt 1,2 szorzót. Az 
akkreditációs folyamat megállt és az Érdekegyeztető Tanács az akkreditációkat nem 
támogatja. Olyanok is bekerültek a rendszerbe, akik egyáltalán nem képviselnek minőségi 
szolgáltatást. Javasolja, hogy a pályázat elbírálásánál az 1,2 szorzót vegyék le.(186/1 
módosító javaslat) 

Elnök: A javaslat arra vonatkozik, hogy az 1,2 szorzó a vándortáboroknál maradjon meg, 
mert ez minőségileg intenzívebb munkát igényel, mint egy állótábor. Az erdei iskolák 
vonatkozásában nem értelmezhető már a szakmai színvonalbeli különbség az akkreditált és 
nem akkreditált tábor között, ezért innen javasolja az 1,2 szorzót kivenni. Kéri, szavazzanak 
az előterjesztés elfogadásáról a 186/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

14/2012. (III. 13.) KOS határozat 
Az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatásárakiírt pályázat 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendelet 
14. melléklet 21. sor 2. oszlopában iskolai táborok támogatására biztosított 8 OOO OOO Ft 
összeg felhasználására pályázatot ír ki az erdei iskolák és nyári táborok támogatására az 
alábbiak szerint: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 
erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására 

A pályázat célja: Az erdei iskolák és nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy alkalommal 
történő támogatása. 

A pályázat nyílt: 

Pályázók köre: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában 
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működő alapfokú nevelési-oktatási intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzattal közoktatási megállapodás keretében működő alapfokú nevelési
oktatási intézmények. 

Tervezett keretösszeg: 8 millió forint 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot személyesen egy eredeti és 
egy másolati példányban a megfelelőerr kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok 
csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem külalakjában nem 
változtatható meg. 
A pályázatot "Az erdei iskolák és nyári táborok működésének támogatása" megjelöléssei 
2012. április 13-án (péntek) 12.00 óráig lehet személyesen benyújtani a Budapest Főváros 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportnál (1105 Budapest, Bánya utca 35.) 
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető az Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportnál a +36-1-4338 151 telefonszámon, illetve az oktatas@kobanya.hu email címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton, illetve letölthető a 
www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 
l. A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok a következők: 
a) Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűerr aláírt) pályázati 
adatlap, melynek része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó 
részletes pénzügyi terv. 
b) Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűerr aláírt). 
2. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 
a) a pályázó nevét és címét, a program megvalósításáért felelős személy nevét, 
b) a program tervezett időpontját és helyét, 
c) a résztvevők létszámát, korosztályát, 
d) az igényelt támogatás összegét, és a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját 
pénzeszközö ket, 
e) akkreditált erdei iskola esetében az akkreditációs számot. 
f) aki az önkormányzat által támogatott tábort veszi igénybe (Balatonlelle) nem részesülhet 
támogatásban. 
3. Ha a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati ámogatásban, 
azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

A pályázatok elbírálása 
a) A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. áprilisi 

rendkívüli ülésén dönt. 
b) Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalmi 

vizsgálat nélkül elutasítja. 
c) A támogatási összeg a résztvevők száma és az eltöltött napok arányában kerül felosztásra. 
d) A vándortáborban résztvevő gyerekek elbírálása l ,2-es szorzóval történik. 
e) Az intézményekben a támogatás szétosztásánál célszerű a gyermekek szociális helyzetét 

figyelembe venni. 
f)A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 
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Az elszámolás időpontja és módja: 
A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő 
két hónap, de legkésőbb 2012. december 15. 
Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, a következő 
évi önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 

Budapest, 2012. március " " 
Révész Máriusz s. k. 

bizottsági elnök 

2. A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című újságban 
j elen ik meg. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

19. napirendi pont: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi munkatervéről 

Előterjesztő: Révész Máriusz bizottsági elnök 

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

Gál Judit: Felhívja a figyelmet, hogy a munkatervben 2012. április 12. ülés 4. napirendi 
pontjaként szerepel a pályázatok elbírálása, de a pályázatok leadásának határideje 2012. 
április 13. A 2012. november 8-ai ülés l. napirendi pontjaként szerepel a "Tájékoztató az 
erdei iskolák, nyári táborok megvalósulásáról, elszámolásáról" szóló előterjesztés. Javasolja 
az elszámolás szót beszámolóra javítani, ugyanis az elszámolás határidejeként 2012. 
december 15-ét jelölte meg a Bizottság. (180/1. módosító javaslat) 

Elnök: A pályázatok elbírálására, lehet, hogy áprilisban rendkívüli ülést lesznek kénytelenek 
összehívni. Javasolja, hogy 2012. május 10-ére kerüljön át a pályázatok elbírálása, valamint a 
2012. november 8-ai bizottsági ülés első napirendi pontjából kikerül az "elszámolásáról" szó. 
Arnennyiben több hozzászólás nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról a 180/1. 
módosító j avaslat figyelembevételével. 

15/2012. (III. 13.) KOS határozat 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi munkatervéről 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint 
fogadja el. 
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2012. április 12. 

l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság céltartalék felszabadítása a Diák 
sportcsoportok I-V. havi támogatására 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB 
Döntéshozó: KT 

2. Sportegyesületek sportcélú támogatásárakiírt pályázat elbírálása 

3. 

Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 

Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

Kőbányai nemzetiségi 
pályázat elbírálása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

önkormányzatok működési költségeinek támogatására kiírt 

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

4. Intézmények alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

Döntéshozó: 
2012. május l O. 

vezetője 

KT 

l. Együttműködés megkötése a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat és a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok között 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

2. Tájékoztató a kerületi iskolák 2011. évi országos Kompetenciamérés eredményéről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

3. Intézményvezető jutalmazásához céltartalék felszabadítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 



Tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

vezetője 

GB 
KT 
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4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtása, és 
tájékoztató a 2011. évi munkatervi tevékenységről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB 
Döntéshozó: KT 

5. A 2012. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényéhez való csatlakozás 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Döntéshozó: KT 

6. Tájékoztató a Sportkoncepció időarányos megvalósításáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Döntéshozó: KT 

7. Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi tevékenységéről Kőbányán 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

8. A közművelődési rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

9. Kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

10. Tájékoztató az intézményvezetők négyéves tevékenységéről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 
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ll. Közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

12. A Kőbányai Diáksport Bizottság 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának 
elfogadása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Döntéshozó: KT 

13. Kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösségek, szerveződések, alapítványok, ifjúsági 
szervezetek támogatásárakiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

2012. június 14. 

l. Közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

2. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő 
térítési- és tandíjfizetési rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

Döntéshozó: KT 

3. Az önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben a pedagógus 
álláshelyek számának meghatározása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB 

4. Tájékoztató a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 



Szakmai felelős: 

Tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 
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a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

GB 
KT 

5. Tájékoztató a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről 

6. 

Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 

Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB 
Döntéshozó: KT 

Tájékoztató a megszűnt 
elszámolásáról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

Kőbánya Környezetfejlesztéséért Közalapítvány pénzügyi 

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

Tárgyban érintett bizottság: GB 
Döntéshozó: KT 

7. Tájékoztató a megszűnt Kőbánya Sport Közalapítvány pénzügyi elszámolásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB 
Döntéshozó: KT 

8. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 20 ll. évi szakmai 
beszámolójának tudomásulvétele 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

9. A 2012/13-as tanév előkészítésére és maximális csoport- és osztálylétszámátlépésének 
engedélyezése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

l O. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által szervezett Kulturális Örökség Napja 
rendezvényen való részvétel, valamint programja 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
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ll. Tájékoztató az "Építő Közösségek" cím ű pályázat során megvalósított kerületi V áro si 
Tantervről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási 
Program j ának felülvizsgálata 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Döntéshozó: KT 

13. Tájékoztató a normatíva és egyéb közoktatási ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Döntéshozó: KT 

14. A tandíjrendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB 
Döntéshozó: KT 

2012. július (tanácskozási szünet) 

2012. augusztus 22. 

l. Tanulói tankönyvtámogatás felosztása a tervszámok alapján 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Tárgyban érintett bizottság: GB 
Döntéshozó: KT 

2. A "Kőbánya számít Rád" szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálása 

3. 

Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Maximális csoport-, 
engedélyezése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

Döntéshozó: 

osztály- és napközis létszám további túllépésének 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

KT 
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4. Tájékoztató a közétkeztetés színvonalának értékeléséről 2012. január és június közötti 
időszakról 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

Tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

GB 
KT 

5. A Gépmadár Óvoda intézményvezető álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Döntéshozó: KT 

6. Tájékoztató a Kőbányai Sportközpont megalakulása óta eltelt időszak szakmai 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

7. Tájékoztató a Leonardo Da Vinci Projekt 2011/2012. évi tapasztalatairól 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

2012. szeptember 13. 

l. Tájékoztató a 2011/12-es nevelési és oktatási év tapasztalatairól 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

2. A Kőbányai Diákolimpia eredményességi támogatás felosztása 2011/2012 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

2012. október ll. 

l. Tájékoztató a 2012113-as nevelési és oktatási év kezdéséről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 
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2. A diák-sportcsoportok 2012. év IX-XII. hónap támogatási összege 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

3. Tájékoztató az Önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club együttműködési 
megállapodásának tartalmi megvalósulásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

2012. november 8. 

l. Tájékoztató az erdei iskolák, nyári táborok megvalósulásáról 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB 

2. A Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója, valamint az 
Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának tudomásul vétele 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB, PB, NB, KKB 
Döntéshozó: KT 

3. Tanulói tankönyv támogatás összegének felosztása a tényszámok alapján 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB 
Döntéshozó: KT 

4. Tájékoztató a kiemeit sportegyesületek TAO-s pályázatainak helyzetéről 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 

5. Tájékoztató a kerületi ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok tevékenységéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Döntéshozó: KT 
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2012. december 6. 

l. A Kőbányai Sportközpont által üzemeltetett Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2013. évi 
jegyárai 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

Tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

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

GB 
KT 

2. Tájékoztató az RADAR Ifjúsági és Információs tanácsadó Iroda 2012. évi 
működéséről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

Döntéshozó: 

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

KT 

3. Intézményvezetői álláshelyek pályáztatása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Döntéshozó: KT 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
2013. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljai meghatározása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB, PB, NB, KKB 
Döntéshozó: KT 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi 
munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Tárgyban érintett bizottság: GB, PB, NB, KKB 
Döntéshozó: KT 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottsága 2013. évi munkatervének elfogadása 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
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20. napirendi pont: 
Az Újhegyi Közösségi Házról, valamint a Kada Mihály Általános Iskola 

sportcsarnoka építéséről szóló tájékoztatóról 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Újhegyi Közösségi Házról, valamint a Kada 
Mihály Altalános Iskola sportcsarnoka építéséről szólól82. számú tájékoztatót tudomásul 
veszt. 

21. napirendi pont: 
Az óvodai úszásoktatás támogatásáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a 181. számú előterjesztés elfogadásáról. 

16/2012. (III. 13.) KOS határozat 
Az óvodai úszásoktatás támogatásáról 
(7 igen, egyhangú szavazat) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendelet 
14. mellékletének 23. sorában, az óvodai úszásoktatás támogatására rendelkezésre álló 
3 OOO OOO Ft-ból1 200 OOO Ft támogatást biztosít az óvodák részére az alábbiak szerint: 

Óvodai úszás támogatása 2012 március-június 
nagycsoport hátrányos Összesen számított Támogatás 

Intézmény létszám helyzetű létszám Ft Ft 
Aprók Háza Ovoda Bp. Ujhegyi 
stny.5-7. 125 27 152 157 776 158 OOO 
Bóbita Óvoda Bp. Halom u. 7 lb. 43 10 53 55 014 55 OOO 
Csodafa Ovoda Bp. Ujhegyi 
stny.1 7-19. 73 14 87 90 306 90 OOO 
Csodapók Ovoda Bp. Mádi u. 
127. 41 12 53 55 014 55 OOO 
Csupa Csoda Ovoda Bp. 
Kőbányai út 38. 55 16 71 73 698 74 OOO 
Gépmadár Ovoda Bp. Gépmadár 
u. 15. 45 36 81 84 078 84 OOO 
Gesztenye Ovoda Bp. Maglódi út 
8. 38 18 56 58 128 58 OOO 
Gézengúz Ovoda Bp. Zágrábi út. 
13/a 36 20 56 58 128 58 OOO 
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Gyermekek Háza Bp. Kada 
M.27-29. 34 13 47 48 786 49 OOO 
Gyöngyike Ovoda Bp. 
SaJgótarjáni út 36 24 60 62 280 62 OOO 
Hárslevelü Ovoda Bp. Hárslevelü 
u. 5. 33 8 41 42 558 43 OOO 
Kékvirág Ovoda Bp. Kékvirág 
u. 5. 68 17 85 88 230 88 OOO 
Kincskeresők Ovoda Bp.Mádi 
u .4-6. 41 5 46 47 748 48 OOO 
Kiskakas Ovoda Bp. Mádi 
u.86/94. 68 ll 79 82 002 82 OOO 
Mászóka Ovoda Bp. Aszok u. 1-
3. 43 15 58 60 204 60 OOO 
Mocorgó Ovoda Bp.Kőbányai út 
30. 53 19 72 74 736 75 OOO 
Rece-fice Ovoda Bp. Vaspálya 
u.8-10. 25 2 27 28 026 28 OOO 
Zsivaj Ovoda Bp. Zsivaj u. 1-3. 29 3 32 33 216 33 OOO 
Összesen: 886 270 1156 l 199 928 l 200 OOO 

2. A Bizottság a fennmaradó l 800 OOO Ft felosztásáról a 2012. szeptember l-jei igények 
alapján dönt. 

3. A Bizottság felkéri a polgármestert a támogatások kifizetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. március 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

Elnök: Napirenden kívül tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 2012. február 16-ai ülésen a 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatok odaítéléséről szóló 
4/2012. (IL 16.) KOS határozat l. és 2. mellékletét érintő módosításra van szükség, mivel az 
egyik általános iskolás gyerek, aki a bizonyítványa alapján ösztöndíjat nyert, közben 
középiskolás lett. Ez azt jelenti, hogy havi 5 OOO Ft helyett havi 10 OOO Ft-os ösztöndíjban 
részesülne az érintett, havi öt hónapon keresztül. A pénzügyi fedezet biztosított. Kéri a 
Hivatalt, hogy a bizottsági lejárt határidejűjelentésben a módosító javaslatot készítse elő. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal megerősíti Révész 
Máriusz bizottsági elnök elhangzott javaslatát a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú 
tanulmányi ösztöndíj pályázatok odaítéléséről szóló 4/2012. (II 16.) KOS határozat l. és 2. 
mellékletét érintő módosításra vonatkozóan. 
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Elnök: A Kőbányai Diáktanács munkatervét a Bizottság nem veheti a napirendj ére, mert arról 
nem készült előterjesztés, és így nem történt meg annak az előkészítése és jegyzői 
ellenjegyzése [SzMSz 29. § (4) bekezdés]. A Kőbányai Diáktanács az elmúlt évben kapott 
támogatást, idén nem kapott. Javasolja, hogy a Bizottság áprilisi ülésére, amikor a 
pénzmaradványról döntenek, a Kőbányai Diáktanács nyújtson be kérelmet polgármester úr és 
a bizottsági elnök felé, amelyben támogatást kér, és ennek az SzMSz szerinti előkészítése 
történjen meg. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését 13°5 órakor bezárja. 

K.m. f. 

jegyző 
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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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