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Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. október 1&~9, 'fuJiJ~k.~~=·;.~-"l':....;'""-..;::.r-.~ 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent 
László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 910 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Révész Máriusz bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Szabóné Gerzson Sarolta, Tokod y Marcell Gergely, Varga 
István, a bizottság képviselő tagjai, 
Beliczay Sándor, Dr. Pluzsik Andrásné, Vermes Zoltán, Vízi Tibor a bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Lakatos Béla 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor 
Weeber Tibor 
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett 

Dr. Éder Gábor 
Menyhárt Sándor 
Révész Istvánné 
Széll Rita 

Sós Zsuzsanna 

Kuhn András 

Meghívottak: 
Horváthné Dr. Tóth Enikő 
Kálmánné Szabó Judit 
Csesznokné Könnye Erzsébet 
Benkóné Turcsányi Ildikó 

Elnök: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és 
Civil Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Szent László Általános Iskola igazgatója 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője 
a Kroó György Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény vezetője 
J anikovszky Éva Általános Iskola 
igazgatója 
a Fekete István Általános Iskola 
igazgatója 

a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Pedagógus Szakszervezet részéről 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Pappné 
Gorzó Irén vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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A napirendi pontok elfogadása előtt felszólal: 

Dr. Pluzsik Andrásné: Elmondja, hogy nagyon büszke Szabóné Gerzson Saroltára, akinek 
fotókiállítása nyílt Kartalon. 

Elnök: Javasolja Radványi Gábor alpolgármester úrnak, szervezze meg, hogy a kerületben 1s 
megtekinthető legyen a kiállítás. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság J O igen egyhangú szavazattal felveszi tervezett 
napirendjére a következő napirendi pontokat: 

12. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2012. május 18-án kötött 
megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A "TÁMOP-3.4.1.B-JJ/l-2 Migráns hátterű tanuló nevelésének és oktatásának segítése Il. 
szakasz" című pályázathoz előleg biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. Az intézményvezetők jutalmazására céltartatékba helyezett összeg felszabadítása 
Előt erjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. A Kőbányai Sportközpont álláshelyszámának módositása 
Előte1jesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A 2812012. (IX 13.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatának módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el a napirendj ét: 

l. A kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év indításáról, 
valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztásáról és a nevelési-oktatási intézmények 
munkatervéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Keresztury Dezső Általános Iskola óvodai célra elkülönített épületrészének használata 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő 
szerződések felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Képviselő-testület által 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott határozatok 
felülvizsgálata, valamint a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
határozatok, valamint a pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Tájékoztató az Ovi-Foci program megvalósításáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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7. A kőbányai j é gp ál y a épí tésének állapota 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. Az óvodai úszásoktatás támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. Tájékoztató a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok építésének 
helyzetéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai rendezvény kőbányai megvalósulásáról 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

ll. Tájékoztató az Újhegyi Közösségi Ház kialakításáról 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

12. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2012. május 18-án kötött 
Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A "TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. 
szakasz" című pályázathoz előleg biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. Az intézményvezetők jutalmazására cél tartalékba helyezett összeg felszabadítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. A Kőbányai Sportközpont álláshelyszámának módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A 28/2012. (IX. 13.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatának módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év 

indításáról, valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztásáról és a nevelési-oktatási 
intézmények munkatervéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Röviden összefoglalja az előterjesztés anyagát. Ismerteti dr. Szabó 
Krisztián módosító javaslatát: 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata: Az előterjesztés a következő új határozattervezettel 
egészüljön ki: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. ( ...... ) határozata 

a 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról szóló 
338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról 

l. A 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról szóló 
338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat l. melléklet 2. pontjában a "49,25" szövegrész helyébe az "50" 
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szöveg, az l. melléklet 13. pontjában a "36,5" szövegrész helyébe a "3 7" szöveg lép. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a 2012/2013-as tanév kezdetétől 
kell alkalmazni." (726/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 726/1. módosító javaslatot. 

Gál Judit: A munkaterv és az év indításáról szóló beszámoló elkészítésével kapcsolatban elmondja, 
hogy fontosnak tartaná, egy szempontsor kidolgozását, mely megkönnyítené a beszámolók 
elkészítését. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 726. számú 
előterjesztés támogatásáról a 726/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja "A 
kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év indítása, valamint az 
oktatási intézmények tantárgyfelosztása és a nevelési-oktatási intézmények munkatervéről" szóló 
726. számú előterjesztést a 72611. módosító javaslat figyelembevételével. 

2. 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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 711. számú előterjesztés 
t ám o gatásáró l. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal "A kőbányai nevelési
oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosításáról" szóló 711. számú előterjesztést 
támogatja. 

3. napirendi pont: 
A Keresztury Dezső Általános Iskola óvodai célra elkülönített épületrészének használata 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 720. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "A Keresztury Dezső 
Általános Iskola óvodai célra elkülönített épületrészének használatáról" szóló 720. számú 
előterjesztést támogatja. 
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4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő 

szerződések felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Vita a bizottsági tagok részvételével. 

Elnök: Összegezve a vitában elhangzottakat egyenként teszi fel szavazásra a bizottsági 
észrevételeket a napirendi ponttal kapcsolatban. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással javasolja, hogy a 
Képviselő-testület novemberi ülésére készítendő előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
szövege az alábbiak figyelembevételével kerüljön megfogalmazásra: 

a) a diák sportegyesületek (DSE) támogatása 10 M Ft összegben 2013. május 31-ig 
folytatódjon, s azt követően kerüljenek a szerződések ismételten felülvizsgálatra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással javasolja, hogy a 
Képviselő-testület novemberi ülésére készítendő előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
szövege az alábbiak figyelembevételével kerüljön megfogalmazásra: 

b) a KSC, a Törekvés Sportegyesület, a KDSE és a KISE sportegyesületek támogatása a 2013. 
évi költségvetés függvényében kerüljön meghatározásra új feltételekkeL 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással javasolja, hogy a 
Képviselő-testület novemberi ülésére készítendő előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
szövege az alábbiak figyelembevételével kerüljön megfogalmazásra: 

c) a Budapest Modellező Sportegyesülettel és Szabó Kuksi Sportegyesülettel kötött, 
határozatlan idejű ingyenes használatba adásról szóló szerződés, valamint az FTC-vel kötött 
határozatlan időre szóló együttműködési megállapodás kerüljön felmondásra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal j avasalj a, hogy a Képviselő
testület novemberi ülésére készítendő előterjesztésben szereplő határozati javaslat szövege az 
alábbiak figyelembevételével kerüljön megfogalmazásra: 

d) a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesülettel 
meglévő, határozatlan idejű közművelődési megállapodás alapján a 2012. december 31-ig 
meghatározott 15 millió forintorr felül, további 4 M Ft forint támogatás kerüljön kifizetésre. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 657. számú 
előterjesztés támogatásáról, az észrevételek figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal "A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálatáról" 
szóló 657. szám ú előterjesztést az ülésen elfogadott észrevételek figyelembevételével támogatja. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: A Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft., valamint a Centrum 
Televízió Kft. szerződésével kapcsolatban javasolja hatásvizsgálat elvégzését, annak érdekében, 
hogy kiderüljön mekkora az érdeklődés a műsorokkal kapcsolatban. 

Elnök: Elmondja, hogy Radványi Gábor alpolgármester úr a képviselő-testületi ülésig e-mailben 
tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a vizsgálat eredményéről. 

Tokody Marcell Gergely: Az ATY Zrt. szerződésével kapcsolatban elmondja, hogy véleménye 
szerint az Önkormányzatnak a Kőbányai Regionális Híradó sugárzására nem feltétlenül az ATY 
Zrt.-t kéne választania szolgáltatóként. 

Elnök: Elmondja, hogy az ATY Zrt.-nek fizetett összegen keresztül a Szent László Gimnáziumot is 
támogatja az Önkormányzat, mivel a Kőbányai Regionális Híradó műsorát a gimnázium 
tömegkommunikáció szakos tanulói készítik. 

Tokody Marcell Gergely: A Kőbányai Regionális Híradó műsora szerinte nem megfelelő 
időpontban van, célszerű lenne megvizsgálni, mennyiben hasznosul az Önkormányzat által fizetett 
összeg. V él eménye szerint, tegyenek javaslatot az ATY Zrt. szerződésének felmondására. 

Elnök: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az előterjesztés támogatásáról már szavaztak, ahhoz, 
hogy a javaslatokat figyelembe tudják venni, a napirendi pont tárgyalását ismételten meg kell 
nyitni. Kéri a Bizottság tagjait szavazzanak a napirend újranyitására. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a 
napirendi pont vitáját nem nyitja újra. 

Elnök: Tájékoztatja Tokody Marcell Gergelyt, hogy a Képviselő-testület ülésén felvetheti 
javaslatát, egyben felkéri Radványi Gábor alpolgármester urat, hogy a készítendő hatástanulmány 
az ATY Zrt.-re is terjedjen ki. 

Elnök: Mivel az intézményvezetőknek el kell mennie, az SZMSZ 22. §-ában foglalt elnöki 
jogkörével élve tájékoztatja a Bizottságot, hogy az új jogi szabályozás értelmében az általuk 
vezetett intézmények működtetése tekintetében az intézményvezetőknek megváltozik a hatásköre 
2013. január l-jétől, ezért szeretne pár mondatban beszélni a jelen lévő intézményvezetőkkel a 
kialakult helyzet megoldása érdekében. 

Menyhárt Sándor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Aljegyző úrral a mai napon egyeztettek, 
ígéretet kaptak arra, hogy a Pénzügyi és Intézményi Csoport tagjaival 2012. október 15-én 15°0 

órakor egyeztetést kezdenek, a szerződésekről, ebben a Jogi Csoportmunkatársai is a segítségükre 
lesznek. 

Gál Judit: E-mailben kaptak értesítést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Intézményi 
Csoportjának vezetőjétől arra vonatkozóan, hogy 2013-tól, jogszabályváltozások miatt, szükségessé 
válik az intézmény által kötött szerződések év végével történő megszüntetése. 

Elnök: Jelzi, hogy amennyiben szükséges, rendkívüli ülést is összehív. 
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Elnök: Az SZMSZ 22. §(J) bekezdés 16. pontja alapján 15 perc szünetet rendel el. 

Szünet 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. 

5. napirendi pont: 
A Képviselő-testület által2007 januárjától2012 szeptemberéig hozott határozatok 

felülvizsgálata, valamint a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést 
igénylő határozatok, valamint a pályázatok aktuális állása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Vita a bizottsági tagok részvételével. 

Elnök: Összegezve az elhangzottakat a bizottság módosító javaslata, hogy az előterjesztés l. 
mellékletében szereplő határozati javaslat szövegéből kerüljön törlésre a 12. sorszámú 1811/2008. 
(XII. 4.) KÖKT határozat. (725/1. módosító javaslat) 

E döntés alapján a 41191111. helyrajzi számú, természetben a Budapest X. kerület, Kada utcában 
található kivett beépítetlen terület művelési ágú, 524 m2 alapterületű ingatlan ne kerüljön a 2013. 
évi elidegenítési tervbe. 

Elnök: Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a 725/1. módosító javaslatra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a 725/l. módosító 
javaslatot támogatja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 725. számú 
előterjesztés támogatásáról, a módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal "A Képviselő-testület által 
2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott határozatok felülvizsgálata, valamint a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról" szóló 725. számú előterjesztést a 725/1. módosító javaslat figyelembevételével 
támogatja. 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató az Ovi-Foci program megvalósításáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Elnök: Hiányolja, hogy az elkészült anyagból nem derül ki, mennyi TAO támogatást kapott az Ovi
Foci Program megvalósításához az Önkormányzat. 

Radványi Gábor: Tájékoztatja a Bizottságat a program megvalósítására fordított összegekrőL 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a "Tájékoztató az Ovi-Foci program megvalósításáról" 
szóló tájékoztatót (705. számú előterjesztés) tudomásul veszi. 

Vizi Tibor elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

7. napirendi pont: 
A kőbányai jégpálya építésének állapota 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tokody Marcell Gergely: Érdeklődik, mikorra várható, hogy elkészül a jégpálya? 

Varga István: Kérdezi, van-e arról információ, hogy az Egyesület megkapta-e a pályázaton elnyert 
támogatásokat? 

Radványi Gábor: Tudomása szerint a képviselő-testületi határozatban szerepel, hogy a jégpálya 
átadását október 31-re tervezik, a White Sharks Hockey Club tájékoztatása szerint, ez az időpont 
tartható. Az Önkormányzat az általa biztosított támogatást átutalta, a TAO támogatások 
összegyűjtésén dolgozik az Egyesület. 

Varga István: Érdeklődik, hogy a rendelkezésre álló pénz elég lesz-e arra, hogy a jégpályát üzembe 
tudják helyezni? 

Elnök: Véleménye szerint, a Kőbányán működő vállalatokat is meg lehet, keresni, hogy a társasági 
adójuk egy részével kőbányai intézményeket támogassanak. 

Radványi Gábor: Ha igény van rá, a következő bizottsági ülésre meghívja a White Sharks Hockey 
Club részéről Paska Zoltánt, tájékoztassa a Bizottságat a jégpálya építéséről, illetve az anyagi 
háttérrőL Elmondja, hogy az előző nap részt vett egy fórumon a DANONE Tejtermék Gyártó és 
Forgalmazó Kft.-nél, ahol felajánlották, hogy a TAO 70%-ával támogatják a kőbányai 
sportegyesül eteket. 

Elnök: Az elmúlt két évben a jegyárakról, a nyitvatartási időről testületi döntés született. Azt 
szeretné megtudni, hogy az idei évben hogyan határozzák meg ezeket, mivel a várható megnyitásig 
az idő rövidsége miatt nem fog döntés születni. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy az előterjesztés az alábbi határozattervezettel egészüljön ki: 
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" /2012. (X. ll.) KOS határozat 
a kőbányai jégpálya jegyárának, közönségidejének támogatásáról 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy a kőbányai jégpályára szóló belépőjegyek 
ára legfeljebb a 2011. évi szintet érje el, továbbá a nyitvatartási idő a 2011. évi feltételek szerint 
alakuljon 2013 tavaszáig. 
Határidő: 2012. október 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

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

(707/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 707/1. módosító javaslatot. 

Radványi Gábor: Véleménye szerint, érdemes lenne a kiadások figyelembevételével megvizsgálni 
a fel vetést, inkább egy rendkívüli ülésen döntsenek. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 707. számú 
előterjesztés kapcsán a 707/1. módosító javaslat elfogadásáról. 

29/2012. (X. ll.) KOS határozat 
a kőbányai jégpálya jegyárának, közönségidejének támogatásáról 
9 igen, egyhangú szavazattal 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy a kőbányai jégpályára szóló 
belépőjegyek ára legfeljebb a 2011. évi szintet érje el, továbbá a nyitvatartási idő a 2011. évi 
feltételek szerint alakuljon 2013 tavaszáig. 
Határidő: 2012. október 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

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

8. napirendi pont: 
Az óvodai úszásoktatás támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Elnök: Kéri Radványi Gábor alpolgármester urat, illetve a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és 
Civil Csoport vezetőjét, a jelenlegi pénzügyi keret figyelembevételével vizsgálják meg annak a 
lehetőségét, hogy a nagycsoportos óvodások az iskolásokhoz hasonlóan ingyenesen vehessenek 
részt az úszásoktatásban. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 709. számú 
előterjesztés elfogadásáról. · 
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30/2012. (X. ll.) KOS határozat 
az óvodai úszásoktatás támogatásáról 
9 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II 27.) önkormányzati rendelet 14. 
mellékletének 23. sorában az óvodai úszásoktatás támogatására rendelkezésre álló 
3 OOO OOO Ft-ból l 800 OOO Ft összeget biztosít az óvodák részére a céltartalék felszabadításával 
a határozat l. melléklete szerint. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a kifizetéshez szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. október 15. 
Feladatkörében érintett: kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 

Intézmény 
Aprók Háza Ovoda 
Újhegyi stny. 5-7. 
Bóbita Ovoda 
Halom u. 7/b 
Csodafa Ovoda 
Újhegyi stny.17-19. 
Csodapók Ovoda 
Mádi u. 127. 
Csupa Csoda Ovoda 
Kőbányai út 38. 
Gépmadár Ovoda 
Gépmadár u. 15. 
Gesztenye Ovoda 
Maglódi út 8. 
Gézengúz Ovoda 
Zágrábi út. 13/a 
Gyermekek Háza 
Kada M. 27-29. 
Gyöngyike Ovoda 
Salgótarjáni út 
Hárslevelű Ovoda 
Hárslevelű u. 5. 
Kékvirág Ovoda 
Kékvirág u.5. 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 3012012. (X ll.) KOS határozathoz 

2012. szeptember óvodai úszás támogatása 

Óvodai úszás 
t, t, amoga asa 
nagycsoport hátrányos 

létszám helyzetű 

146 23 

67 20 

98 28 

43 7 

41 14 

68 21 

32 16 

41 21 

37 12 

38 32 

38 3 

61 15 

2012 t b . szep: em er 
Összesen számított 
létszám Ft 

169 234 741 

87 120 843 

126 175 014 

50 69 450 

55 76 395 

89 123 621 

48 66 672 

62 86 118 

49 68 061 

70 97 230 

41 56 949 

76 105 564 

2013. 
fb e ruar 
Támogatás 

Ft 

235 OOO 

121 OOO 

175 OOO 

69 OOO 

76 OOO 

124 OOO 

67 OOO 

86 OOO 

68 OOO 

97 OOO 

57 OOO 

106 OOO 
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Kincskeresők Óvoda 
Mádi u.4-6. 54 l 55 76 395 76 OOO 
Kiskakas Ovoda 
Mádi u.86/94. 78 9 87 120 843 121 OOO 
Mászóka Ovoda 
Ászok u. 1-3. 60 13 73 101 397 101 OOO 
Mocorgó Ovoda 
Kőbányai út 30. 53 8 61 84 729 85 OOO 
Rece-fice Ovoda 
Vaspálya u.8-10. 52 9 61 84 729 85 OOO 
Zsivaj Ovoda 
Zsivaj u. l-3. 32 5 37 51 393 51 OOO 
Összesen: 1039 257 1296 l 800 144 l 800 OOO 

9. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok 

építésének helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Elnök: Kéri, hogy a novemberi bizottsági ülésre készüljön egy tájékoztató, mely tartalmazza hogy a 
tornacsarnok építéséhez megvan-e az anyagi támogatás, mikor kezdődik az építkezés és mikorra 
várható az építkezés befejezése. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a "Tájékoztató a Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola 
területén épülő tornacsarnok építésének helyzetéről" szóló tájékoztatót (708. számú előterjesztés) 
tudomásul veszi. 

l O. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kolturális Örökség Napjai rendezvény kőbányai megvalósulásáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szabóné Gerzson Sarolta: Elmondja, hogy évről-évre egyre színvonalasabb, tartalmasabb ez a 
rendezvény, egyre nagyobb az érdeklődés. Nagyon sok érték, kincs van Kőbányán. Gratulál a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ munkatársainak a szervezésért. Reméli 
Budapest vérkeringésébe is be fog kapcsolódni ez az esemény, mert csodálatos épületek vannak 
Kőbányán. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a "Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai rendezvény 
kőbányai megvalósulásáról" szóló tájékoztatót (706. számú előterjesztés) tudomásul veszi. 
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ll. napirendi pont: 
Tájékoztató az Újhegyi Közösségi Ház kialakításáról 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a" Tájékoztató az Újhegyi Közösségi Ház kialakításáról" 
szóló tájékoztatót (71 O. számú előterjesztés) tudomásul veszi 

12. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központtal2012. május 18-án kötött 

megállapodás módosítása 
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 729. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

31/2012. (X. ll.) KOS határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központtal 2012. május 18-án kötött 
Megállapodás módosításáról 
9 igen, egyhangú szavazattal 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hozzájárul a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kolturális Központtal 2012. május 18-án megkötött Megállapodás módosításához olymódon, 
hogy a támogatási összeget a vendégzenekar utazási költségeire, valamint a fesztiválzenekar 
díjazására használják fel. 
Határidő: 

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

13. napirendi pont: 
A ,,TÁMOP-3.4.1.B-llll-2 Migráns hátterű tanulóknevelésének és oktatásának segítése Il. 

szakasz" című pályázathoz előleg biztosítása 
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 730. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással "A "TÁMOP-3.4.l.B
ll/l-2 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" című pályázathoz 
előleg biztosításáról" szóló 730. számú előterjesztést támogatja. 

14. napirendi pont: 
Az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 731. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Az intézményvezetők 
jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadításáról" szóló 731. számú előterjesztést 

támogatja. 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont álláshelyszámának módosítása 

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 733. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai Sportközpont 
álláshelyszámának módosításáról" szóló 733. számú előterjesztést támogatja. 

16. napirendi pont: 
A 28/2012. (IX. 13.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatának módosítása 

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 734. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

32/2012. (X. ll.) KOS határozat 
a 28/2012. (IX. 13.) KOS határozat módosításáról 
9 igen, egyhangú szavazattal 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012/2013. nevelési-oktatási év l. félévében a 
kőbányai Diáksport Egyesületek (DSE) és Iskolai Sport Körök (ISK) sportcsoport 
támogatásáról szóló 28/2012. (IX. 13.) KOS határozata l. melléklete helyébe az l. melléklet 
lép. 
Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 

S.sz. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

J. melléklet a 3212012. (X ll.) KOS határozathoz 

Támogatott 

Diáksport szervezet 
sportcsoportok 

Támogatás 
IX-X-XI-XII 
17.300 Ft/hó 

összege 

BEMDSE 
5 346 OOO 

Bem József Általános Iskola 
FONIXDSE 

13 899 600 
J anikovszky Éva Általános Iskola 
HARMATDSE 

5 346 OOO 
Fekete István Általános Iskola 
KADADSE 

6 415 200 
Kada Mihály Általános Iskola 
KERTV AROSI ISK 

2 138 400 
Kertvárosi Általános Iskola 
MONTENSI DSE 

9 622 800 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
STARTDSE 

9 622 800 
Harmat Általános Iskola 
SZENT LASZLO DSE 

13 899 600 
Szent László Általános Iskola 
TURIDSE 

8 553 600 
Keresztury Dezső Ált. Iskola 
UJHEGY-SIBRIK DSE 

10 692 OOO 
Széchenyi István Általános Iskola 
Szent László Gimnázium DSE 

8 553 600 
Szent László Gimnázium 
Összesen 88 6 089 600 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 
1250' k b ' . ora or ezarJa. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

./ 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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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

_!~_G-l_i_ .. 

Módosító javaslat 
a kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év indításáról, 
valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztásáról és a nevelési-oktatási intézmények 

munkatervéről szóló 726. számú előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38. § (l) bekezdése 
alapján a kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év 
indításáról, valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztásáról és a nevelési-oktatási 
intézmények munkatervéről szóló 726. számú előterjesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 

Az előterjesztés a következő új határozattervezettel egészül ki: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... 12012. ( ...... ) határozata 

a 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról szóló 
338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról 

l. A 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról szóló 
338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat l. melléklet 2. pontjában a "49,25" szövegrész helyébe az 
"50" szöveg, az l. melléklet 13. pontjában a "36,5" szövegrész helyébe a "37" szöveg lép. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a 2012/2013-as tanév kezdetétől 
kell alkalmazni." 

Budapest, 2012. október ll. 



• 

INDOKOLÁS 

A Kőbányai Fekete István Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett 
álláshelyek számának változásáról a 336/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatban döntött a 
Képviselő-testület. Ennek értelmében 0,5 fő álláshelybővítést engedélyezett fejlesztőpedagógus 
feladatok ellátására. A 0,5 fő álláshely bővítés nem került átvezetésre a 338/2012. (VII. 5.) 
KÖKT határozaton. 

A fenntartói óratöbbletet és a különböző - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által 
kötelezően biztosítandó - kedvezményeket (igazgató, igazgatóhelyettes, KA T, szakszervezet) az 
intézmények nem túlóraként kapták meg, hanem álláshelyesítve. A túlórákból számított 
álláshelyek meghatározásakor egészszámra való kerekítést alkalmaztunk, aminek következtében 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola a 
többi intézményhez képest hátránybakerült (1. melléklet). 

A tantárgyfelosztás fenntartói jóváhagyása emellett csak akkor lehetséges, ha az iskola az 
engedélyezett álláshelyszámot nem lépi túl. 

2 
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338/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a 2012/2013-as tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek számának változásáról 
(12 igen, 3 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013-as 
tanévben a pedagógus álláshelyek számát az általános iskolákban és a gimnáziumban a 
határozat l. melléklete szerint állapítja meg. 
2. Ez a határozat 2012. szeptember l-jén lép hatályba. 

l. melléklet a 338/2012. (VII 5.) KÖKT határozathoz 

E -ro engedél yezett 
N intézmény pedagógus Cl) 
1-< o álláshelyek száma Cl) 

l. Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 24 

2. Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196-198.) 49,25 

3. Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 48,25 

4. 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Ált. Isk. (Székhely: Kápolna tér) 

48,75 

5. 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Ált. Isk. (Üllői út 118.) 

33,75 

6. Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29.) 38,75 

7. Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 36 

8. Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) 30 . 
Komplex Ovoda, Alt. Isk., Készségfejlesztő 

9. speciális Szakisk És Szakszolg. Közp. (Gém 84,29 
u. 5-7.) 

10. 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 

55,75 
Nyelvű Ált. Isk. (Újhegyi sétány 1-3.) 

ll. Szent László Ált. Isk. (Szent László tér 1.) 56,25 

12. 
Szent László Gimnázium (Körösi Cs. S. út 28- 75,75 
34.) 

13. Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 36,5 
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