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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. május 10-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: 1020 óra 

J elen vannak: 
Révész Máriusz bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Szabóné Gerzson Sarolta, Tokody Marcell Gergely, a 
bizottság képviselő tagjai, 
Beliczay Sándor, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: 
Varga István, a bizottság képviselő tagja a bizottsági elnökkel 

Dr. Pluzsik Andrásné, a bizottság nem képviselő tagjai 
Vizi Tibor, a bizottság nem képviselő tagjai 

egyeztetve, igazoltan távol 
betegség 
a bizottsági elnökkel 
egyeztetve, igazoltan távol 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
W ee ber Tibor alpolgármester 
Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport részéről 
Marksteinné Molnár Julianna a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

JoósTamás 

Büki Péter 

Herczeg Katalin 

Murányiné Bényei Ibolya 
Nagy Ágota 

elnöke 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatója 

a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegység 
részéről 

a Kőbányai Gézengúz Óvoda vezetője 
a Kőbányai Csodafa Óvoda ve~~------..".------::---, 
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Meghívottak: 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Erdei Péter 
Kálmánné Szabó Judit 
Csesznokné Könnye Erzsébet 
Baranyi Anikó Anna 
Hanzik Ágnes 
Fürst Ágnes 
Jógáné Szabados Henrietta 
Dobos Istvánné 

Jandó Ágnes 

Matlári Gergely 

Benkóné Turcsányi Ildikó 
Tamás Márta 

Toldiné Koblencz Márta 
Cseh Sándorné 
Béres Péterné 
Bodori Gyula 
Forintos Ilona 
Szabóné Balla Gabriella 
KuhnAndrás 
Sós Zsuzsanna 
Tiborcz Márta 
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a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola részéről 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola részéről 
a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központ részéről 
a Pedagógus Szakszervezet részéről 
a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központ részéről 
a Kőbányai Csodapók Óvoda részéről 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
pályázó 

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

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendjére a 
.,Magyar Tibor érettségi vizsgadíjának átvállalásáról" szóló 400. számú előterjesztést. 

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

l. Közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A kőbányai önkormányzati fenntartású iskolák 2011. évi Országos kompetenciamérés 
mutatói 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

3. A Sajó Sándor-díj, valamint az oktatási ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs és 
Kiváló Technikai Munkatárs elismerő címek adományozása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A helyi közművelődési rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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5. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Szép Szivárvány Alapítvány által kötött 
Közoktatási megállapodások módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. A kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

7. Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai 
álláshelyének meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása és a 20 ll. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l O. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. TÁMOP-3.1.3-1111 kódszámú, " A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)"című pályázaton 
történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. TÁMOP-5.6.1.B-12/l kódszámú, " A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 
segítése" című pályázaton történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Kőbányai Diáksport Bizottság 2011. évi beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. Beszámoló a Sportkoncepció időarányos megvalósításról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. Magyar Tibor érettségi vizsgadíjának átvállalása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a "Közoktatási 
intézményvezetői pályázatok elbírálásáról" szóló 399. számú előterjesztés tárgyalására zárt 
ülést rendel el az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

Tokady Marcell Gergely elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 



4 

2. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású iskolák 2011. évi Országos kompetenciamérés 

mutatói 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai 
önkormányzati fenntartású iskolák 2011. évi Országos kompetenciamérés mutatóiról" szóló 
385. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja 
alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

3. napirendi pont: 
A Sajó Sándor-díj, valamint az oktatási ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs és 

Kiváló Technikai Munkatárs elismerő címek adományozása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, J tartózkodással a "Sajó Sándor
díj, valamint az oktatási ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs és Kiváló Technikai 
Munkatárs elismerő címek adományozásáról" szóló 360. számú előterjesztés tárgyalására 
zárt ülést rendel el az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

4. napirendi pont: 
A helyi közművelődési rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 380. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Helyi 
közművelődési rendelet megalkotásáról" szóló 380. számú előterjesztést támogatja. 

5. napirendi pont: 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Szép Szivárvány Alapítvány által 

kötött Közoktatási megállapodások módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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



5 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Szép Szivárvány 
Alapítvánnyal kötendő Közoktatási megállapodás módosítástervezetének 2.) pontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 

2.) A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 10 OOO Ft/fő/hó összegű támogatást nyújt a 
Fenntartónak a szorgalmi időszak tíz hónapjára a megállapodásban meghatározott 
támogatott gyerekek után. (390/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 390/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 390. számú 
előterjesztés támogatásáról a 390/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség és a Szép Szivárvány Alapítvány által kötött Közoktatási 
megállapodások módosításáról" szóló 390. számú előterjesztést a 39011. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatj a. 

6. napirendi pont: 
A kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet 7. és 8. mellékletében szereplő Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára vonatkozó alapító okiratok 12. 
pontjából a "Kápolna téri tagintézmény" szövegrész kerüljön törlésre. (398/1. módosító 
javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 398/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 398. számú 
előterjesztés támogatásáról a 398/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "a kőbányai nevelési
oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosításáról" szóló 398. számú 
előterjesztést a 398/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 
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7. napirendi pont: 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai 

álláshelyének meghatározása 
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 393. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "J anikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai álláshelyének 
meghatározásáról" szóló 393. számú előterjesztést támogatja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett: A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda kiválasztásávallétrejön 
egy új intézmény, amelynek vezetői álláshelyére pályázatot kell kiírni. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 386. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) a 
"Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 
386. számú előterjesztést támogatja. 

9. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása és a 2011. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését a 3 77. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2011. évi munkatervi 
tevékenységükről" szóló 377. számú előterjesztést támogatja. 
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10. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Fontosnak tartja, hogy a "Kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési 
feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési 
Megállapodásról" szóló előterjesztést a Gazdasági Bizottság is megtárgyalja. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 384. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 
nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási 
feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról" szóló 384. számú 
előterjesztést támogatja. 

ll. napirendi pont: 
TÁMOP-3.1.3-11/1 kódszámú, "A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)"című pályázaton 

történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Javasolja a pályázatíró céggel kötött szerződés felülvizsgálatát a sikerdíj mértékét 
illetően. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 388. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "TÁMOP-3.1.3-11/1 
kódszámú, " A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)"című pályázaton történő indulásról" szóló 388. 
számú előterjesztést támogatja. 
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12. napirendi pont: 
TÁMOP-5.6.1.B-12/1 kódszámú, "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 

bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 
segítése" című pályázaton történő indulás 
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 389. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "TÁMOP-5.6.1.B-
1211 kódszámú, "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" című 
pályázaton történő indulásról" szóló 389. számú előterjesztést támogatja. 

13. napirendi pont: 
A Kőbányai Diáksport Bizottság 2011. évi beszámolója 

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 362. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Diáksport 
Bizottság 2011. évi beszámolójáról" című pályázaton történő indulásról" szóló 362. számú 
előterjesztést támogatja. 

14. napirendi pont: 
Beszámoló a Sportkoncepció időarányos megvalósításról 

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 391. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Sportkoncepció 
időarányos megvalósításról" szóló 391. számú előterjesztést támogatja. 



9 

15. napirendi pont: 
Magyar Tibor érettségi vizsgadíjának átvállalása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással "Magyar Tibor 
érettségi vizsgadijának átvállalásáról" szóló 400. számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést 
rendel el az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Bizottság ülését 1450 órakor bezárja. 

K. m. f 
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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 


