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malléklet 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. április 12-én megtartott ülésén, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos 
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

Jelen vannak: 
Révész Máriusz bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Szabóné Gerzson Sarolta, Tokody Marcell Gergely, Varga István, 
a bizottság képviselő tagjai, 
Beliczay Sándor, Dr. Pluzsik Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vizi Tibor, a bizottság 
nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Gál Judit, a Bizottság képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 

Radványi Gábor alpolgármester 
W ee ber Tibor alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport részéről 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

Mozsár Ágnes 
JoósTamás 

Kovács Ferenc 

Meghívottak: 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Erdei Péter 
Herbai Csilla 
Hegedűs Viktória 
Móré Tünde 
Öcsi Gábor 
Salkavics Gábor 
Kálmánné Szabó Judit 

vezetője 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatója 
a Keresztury Dezső Általános Iskola igazgatója 

a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
a Kőbányai Sport Club részéről 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület részéről 
a Humán Iroda részéről 

Előadó: 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Bejelenti, hogy Varga István technikai okok miatt kézzel adja le szavazatát. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét: 

l. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának 
elfogadása és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Kőbányai Sport Club 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása és a 
2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. 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 

4. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. Kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József Általános 
iskolában" című pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvodából költségvetési 
szerv kiválással történő alapítása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

8. A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületében óvodai férőhelyek kijelölése 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

9. A Kőbányai Kékvirág és Csodafa Óvodákban a maximális csoportszám túllépésének 
engedélyezése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l O. A közoktatási intézmények tulajdonjogi helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont 
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 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. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 261. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról és a 2012. évi 
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról" szóló 261. számú előterjesztést 

támogatja. 

Beliczay Sándor megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. 

2. napirendi pont 
A Kőbányai Sport 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. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Öcsi Gábor: V él eménye szerint alapos beszámolót készítettek, ezért azt nem kívánja 
kiegészíteni. 

Radványi Gábor: Érdeklődik, hogy az Íjász Szakosztály miért nem szerepel az 
előterjesztés ben? 

Öcsi Gábor: Azért nem szerepel az Íjász Szakosztály az előterjesztésben, mivel csak 2012. 
január l-je óta működnek, a beszámoló pedig a 2011-es évre vonatkozik. 

Elnök: Tájékoztatja a Bizottságat arról, hogy a Kőbányai Sport Club elnökségi taggá 
választotta őt, valamint Somlyódy Csabát. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
nagyon részletesre és hosszúra sikerül t. Véleménye szerint a jövőben rövidebb és tömörebb 
beszámoló készüljön. Elmondja, hogy a Kőbányai Sport Clubnak nagy nehézségei támadtak a 
működés finanszírozását illetően. Sajnos vannak olyan szakosztályok, amelyek ebben az 
évben kimaradtak a támogatásból, ezért a Polgármester úrral megbeszélték, hogy a következő 
évben az Önkormányzat szakosztályokra lebontva fog támogatást adni a sportegyesületeknek 
Az egyesület alkalmazottainak fizetése 25%-kal csökkentésre került. 

Öcsi Gábor: A TAO pályázathoz igazodva az elnökség döntött arról, hogy az úszó 
szakosztály vízilabda- és úszó szakosztályként működik tovább. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 176. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Sport 
Club 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról és a 2012. évi 
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról" szóló 176. számú előterjesztést 

támogatja. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság J O igen, egyhangú szavazattal tizedik napirendi 
pontként kívánja tárgyalni a "Kőbányai Ijjúsági Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának elfogadásáról és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett 
felhasználásáról" szóló 260. számú előterjesztést. 

3. napirendi pont 
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Tájékoztatást ad arról, hogy jelen rendelet különleges funkciót nem lát el, a sporttal 
kapcsolatos feladatokat a Sportkoncepcióban rögzítette az Önkormányzat. A 
rendeletalkotással eleget teszünk a törvényi felhatalmazásnak 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy az első szempont az volt a rendelet 
megalkotásakor, hogy az elavult szabályok törlésre kerüljenek. V él eménye szerint a tervezet a 
törvényi előírásoknak megfelel. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 287. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzat 
sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendelet megalkotásáról" sz ó ló 287. szám ú 
előterjesztést támogatja. 

4. napirendi pont 
Kőbányai intézmények T ÁMOP-pályázatokon történő indulása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett: Elmondja, hogy számtalan tehetséggondozással kapcsolatos 
pályázat kerül kiírásra ebben az évben, megpróbálnak ezekre minél jobban odafigyelni és 
pluszforrásokat biztosítani az Önkormányzat számára. A migráns gyerekekkel kapcsolatban 
elmondja, hogy a foglalkoztatásuk tavaly kezdődött el a Szent László Általános Iskolában, de 
ezt szeretnék majd kite:rjeszteni más iskolákra is. 
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Tokody Marcell Gergely: A pályázati célokat jónak tartja. Érdeklődik, hogy az eszközök 
mennyire képesek ezeket a célokat támogatni? 

Elnök: A támogatás mértéke l 00%. V él eménye szerint az intézmények pályázati aktivitása 
még mindig elég alacsony. Érdeklődik, hogy miért nem látja a pályázók között a Kőrösi 
Csoma Sándor Kulturális Központot a tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási 
szünetben megvalósított tehetséggondozó programoknál? Szerinte az iskolák nem 
foglalkoznak ilyen prograrnak szervezésével a szünetekben. A Kulturális Központ 
ugyanakkor nem nevelési-oktatási intézmény, ezért nem pályázhat. Érdeklődik, hogy van-e 
megoldás arra, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ is pályázhasson 7 

Herbai Csilla: Elmondja, hogy a pályázatok szakmai tartalmának összeállítása folyamatban 
van, az egyeztetések jelenleg is folynak. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a TÁMOP-
3 .4.4/B-1111 "Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program)" című pályázaton a Szent László Gimnázium nem indulhat, mivel 
már tavaly is részt vettek ezen a pályázaton. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a "TÁMOP-3.4.4/B-1111 "Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása 
- (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)" című pályázaton történő indulás" 
című határozattervezetből kerüljön törlésre a Szent László Gimnázium. (268/1. módosító 
javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 268/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, hogy a Hivatal tekintse át, hogy melyek azok a nevelési-oktatási intézmények, 
amelyeknél nem áll fenn kizáró ok, mégsem kívánnak indulni a pályázatok egyikén sem. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság rendkívüli ülésen dönt további pályázatok támogatásáról. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 268. 
számú előterjesztés támogatásáról a 26811. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai 
intézmények T ÁMOP-pályázatokon történő indulásáról" szóló 268. számú előterjesztést, a 
26811. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal ötödik napirendi 
pontként kívánja tárgyalni a "Kőbányai Jjjúsági Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának elfogadásáról és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett 
felhasználásáról" szóló 260. számú előterjesztést. 
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5. 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: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy az előterjesztésben szereplő egyéb bevételek miből származnak? 

Salkovics Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az egyéb bevételek a Baráti Kör bevételei, 
amelyek a Gyakorló utcai ingatlan bérbeadásából származnak. 2010-ben a KISE tagdíj 500 Ft 
volt, és ehhez jött még pluszként a szülői hozzájárulás. Ez a hozzájárulás az eddigi 
beszámolókban nem került elszámolásra, de a 2011. éviben már igen. Ennek köszönhető az, 
hogy jóval magasabb érték szerepel bevételként az eddigieknéL 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 260. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról és a 2012. évi 
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról" szóló 260. számú előterjesztést 
támogatja. 

6. napirendi pont 
Az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József Általános 

iskolában" című pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 277. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József Általános iskolában" című pályázat 
benyújtásáról" szóló 277. számú előterjesztést támogatja. 
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7. napirendi pont 
A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvodából költségvetési 

szerv kiválással történő alapítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 262. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Kada 
Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvodából költségvetési szerv kiválással történő 
alapításáról" szóló 262. számú előterjesztést támogatja. 

8. napirendi pont 
A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületében óvodai férőhelyek kijelölése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett: A Keresztury Dezső Általános Iskola közvetlen 
környezetében egy lakópark kialakítása várható, ezért indokolt lenne már most gondolni arra, 
hogy a beköltöző lakóknak bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyekre lesz szükségük a 
megfelelő ellátáshoz. Mivel a Gépmadár Óvoda tovább már nem bővíthető, kézenfekvő 
megoldásnak tűnik a jelenleg két épületben működő iskola mellett legalább négy csoport 
elhelyezésére alkalmas óvodai férőhely kialakítása az iskola egyik épületében. 

Kovács Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, hogy az iskolai létszám növekvő tendenciát mutat. 
Jelenleg sem fémek el csak az iskola "B" épületében. Szükségesnek tartaná azt, hogy az 
óvodai férőhelyek kialakítása után a jövőben is használhassák az "A" épületet. Célszerűnek 
tartaná módosítani az iskola Alapító Okiratát, mivel a benne szereplő iskolai férőhelyek 
száma irreálisan magas. Elmondja, hogy a módosításhoz szükséges információk 
beszerzésében szívesen nyújt segítséget. 

Elnök: Elmondja, hogy sok dologban igaza van Kovács Ferencnek, de a döntés nem biztos, 
hogy már a következő évben érinteni fogja az iskola működését. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 257. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola épületében óvodai férőhelyek kijelöléséről" szóló 257. 
számú előterjesztést támogatja. 
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9. napirendi pont 
A Kőbányai Kékvirág és Csodafa Óvodákban a maximális csoportszám túllépésének 

engedélyezése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja a határozattervezet 3. ponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint: 
3. A Bizottság felkéri a Polgármestert, intézkedjen, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
következő módosításakor az intézmények maximális csoportszám túllépésének engedélyezése 
kerüljön a polgármester átruházott hatáskörébe. (258/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 258. számú 
előterjesztés elfogadásáról a 258/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

17/2012. (IV. 12.) KOS határozat 
a Kőbányai Kékvirág és Csodafa Óvodákban a maximális csoportszám túllépésének 
engedélyezéséről 

l O igen, egyhangú szavazattal 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság engedélyezi a Kőbányai Kékvirág Óvoda 
(1101 Budapest, Kékvirág u. 5.) Pitypang csoportjában a maximális létszám 20°/o-kal 

való túllépését 2010. április 10-étől. A csoportba felvehető maximális létszám 30 fő. 
2. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság engedélyezi a Kőbányai Csodafa Óvoda 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) Világoskék Madár csoportjában a maximális 
létszám 20°/o-kal való túllépését 2012. április 20-tól. A csoportba felvehető maximális 
létszám 30 fő. 
3. A Bizottság felkéri a Polgármestert, intézkedjen, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat következő módosításakor az intézmények maximális csoportszám 
túllépésének engedélyezése kerüljön a polgármester átruházott hatáskörébe. 
Határidő: 2012. április 12. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kolturális és Civil 
Csoport vezetője 

l O. napirendi pont 
A közoktatási intézmények tulajdonjogi helyzetéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 



9 

Elnök: Tájékoztatja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjait, hogy 2012. április 26-ára 
rendkívüli ülést hív össze. Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Bizottság ülését 1145 

órakor bezárja. 

K.m. f 

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 


