
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 2012. augusztus 22-én (szerdán)  
14 órakor kezdődő ülésére 

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

 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, az 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. A kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása – Bizalmas: a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja 
alapján (619. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

2. A Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatójának négyéves beszámolója (572. 
számú előterjesztés) – Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján 

  Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

3. A szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatási összegének 
felosztása  (567. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

4. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatás 
(574. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
5. Tájékoztató a kerületi oktatási és nevelési intézményekben a közétkeztetés 

színvonaláról (569. számú előterjesztés) 
      Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
6. Tájékoztató a Kőbányai Sportközpont megalakulása óta eltelt időszak szakmai 

tapasztalatairól  (570. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
 

7. A Leonardo da Vinci projekt 2011-2012. évi beszámolója (573. számú 
előterjesztés) 

  Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 



 
8. Az intézményvezetői négyéves beszámoló szempontsorának módosítása (620. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
9. A 2011/2012. nevelési-oktatási évben végzett normatíva-és egyéb közoktatási 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása (587. számú 
előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

10. A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása (564. számú 
előterjesztés) Bizalmas: az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján  
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
11. A Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai 

programjának módosítása (614. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
12. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló féléves 

tájékoztató (565. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
azt legkésőbb 2012. augusztus 21-én (kedden) 12 óráig szíveskedjék jelezni a 4338-160-as 
telefonszámán, vagy e-mailben a bodi_hajni@kobanya.hu címen. 
 
 

Üdvözlettel: 
 

Budapest, 2012. augusztus 17.   
 

 
                                       Révész Máriusz s. k. 
                          bizottsági elnök  


