
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság soron következő ülése 
2012. május 10-én (csütörtökön) várhatóan 9,45 órakor 

kezdődik. 
 
 
Az ülés helyszíne:  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat   
                                Polgármesteri Hivatala I. emelet 115. számú ülésterme  

 
 

A bizottsági ülésre a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ színháztermében 
(Szent László tér 7-14.) 8 óra 30 perckor kezdődő „Szeresd a családod, szeresd Kőbányát” 

című film premier bemutatását követően kerül sor. Kérem a Bizottság tagjait, hogy 
amennyiben lehetőségük engedi vegyenek részt a rendezvényen. 

 
 
TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Önkormányzat/Testületi 
és bizottsági ülések fül alatt, az adott dátumnál, a Meghívó/előterjesztések linkre kattintva, a 
képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 
 
 
1. Közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása Bizalmas: az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdése alapján (399. számú előterjesztés)   

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
2. A kőbányai önkormányzati fenntartású iskolák 2011. évi Országos 

kompetenciamérés mutatói Bizalmas: az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (385. 
számú előterjesztés) 

       Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
3. A Sajó Sándor-díj, valamint az oktatási ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs 

és Kiváló Technikai Munkatárs elismerő címek adományozása Bizalmas: az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján (360. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 
4. A helyi közművelődési rendelet megalkotása (380. számú előterjesztés) 
     Előterjesztő:    Dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
 



 
5. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány 

Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodások módosítása (390. számú 
előterjesztés)  

 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
6. A kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása   
 (398. számú előterjesztés)  
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
7. Az előterjesztést az  SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárás szerint csak a 

Képviselő-testületi ülés tárgyalja 
  
8. Az előterjesztést az  SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárás szerint csak a 

Képviselő-testületi ülés tárgyalja 
  
9. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

technikai álláshelyeinek engedélyezése (393. számú előterjesztés)  
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
10. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása   
 (386. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 
11. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása és a 2011. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató 
(377. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
 
12. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
 gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás (384. 
 számú  előterjesztés)    
     Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
13. TÁMOP-3.1.3-11/1 kódszámú, „ A természettudományos oktatás módszertanának 
   és  eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”című pályá
   zaton történő indulás (388. számú előterjesztés)  
      Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

14. 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 (389. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

15.  A Kőbányai Diáksport Bizottság 2011. évi beszámolója (362. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester  

 
 
 



16. A Sportkoncepció időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló   (391. számú  
  előterjesztés)    
  Előterjesztő:      Radványi Gábor alpolgármester   
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
azt legkésőbb 2012. május 9-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni a 4338-160-as 
telefonszámán, vagy e-mailben a bodi_hajni@kobanya.hu címen. 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 
Budapest, 2012. május 09.   
 
  

 
                                       Révész Máriusz s. k. 
                bizottsági elnök  


