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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. november 8-án a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent 
László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülés én. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

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

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

Sebestyénné Dr. Garas Médea 
Menyhárt Sándor 
Babics Attiláné 

Meghívottak: 
Horváthné Dr. Tóth Enikő 
Kálmánné Szabó Judit 
Benkóné Turcsányi Ildikó 
Tóth Viktor 

Salkavics Gábor 
Őcsi Gábor 

Elnök: Révész Máriusz bizottsági elnök 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Szent László Általános Iskola igazgatója 
a Zsivaj Óvoda vezetője 

a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Pedagógus Szakszervezet részéről 
a Kőbányai Szent László Gimnázium 
részéről 

a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület vezetője 
a Kőbányai Sport Club vezetője 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogya jegyzőkönyvet Pappné 
Gorzó Irén vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. · · .t 
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Elnök: Amennyiben nincs észrevétel, kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el a napirendjét, azzal, hogy a 2-es napirendi pont tárgyalására az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülést rendel el: 

l. A 2012/2013. tanulói tankönyvtámogatás összegének tényszámok alapján történő felosztása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

2. Intézményvezetői illetmények rendezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt Kápolna téri 
tagintézménye hatodik évfolyamának intézkedési terve 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A kiemeit sportegyesületek pályázatainak helyzetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ és a 
Kőbányai Sportközpont alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

7. A Kőbányai Diák és Ifjúsági Tanács tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

8. Az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási összegének felhasználása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A 2012/2013. tanutói tankönyvtámogatás összegének tényszámok alapján történő felosztása 

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 780. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal "A 2012/2013. tanulói 
tankönyvtámogatás összegének tényszámok alapján történő felosztásáról" szóló 780. számú 
előterjesztést támogatja. 

Vermes Zoltán megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság ll fővel határozatképes. 
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2. napiren.di pont: 
Intézményvezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján_ a bizottság a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 

Zárt ülés 

3. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt Kápolna téri 

tagintézménye hatodik évfolyamának intézkedési terve 
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 782. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal "A Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt Kápolna téri tagintézménye hatodik 
évfolyamának intézkedési tervéről" szóló 782. számú előterjesztést támogatja. 

4. napirendi pont: 
A kiemeit sportegyesületek pályázatainak helyzetéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti a jelen lévő sportegyesületek vezetőit. Kéri Salkovics Gábort, a Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület vezetőjét, tájékoztassa a Bizottságot a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületet érintő 
TAO támogatások összegérőL 

Salkovics Gábor: Megköszöni az Önkormányzat előző évi hathatós segítségét, és részletes 
tájékoztatást ad a támogatásokról. 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy az Önkormányzatnak nem feladata a TAO pénzek előteremtése. 
Tavaly decemberben érkezett felajánlás az Önkormányzathoz, mivel akkor két érvényes nyertes 
pályázat volt, így a pályázati összegek arányában osztották meg a felajánlást a Törekvés 
Sportegyesület és a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület között. Amennyiben ebben az évben is 
érkezik felajánlás, azt továbbítják a sportegyesületek felé. 

Beliczay Sándor: Elmondja, hogy idén is számítanak az Önkormányzat segítségére. Az 
egyesületnél egységes program működik a pályázatokra, de a MÁV miatt nehezen tudják 
megvalósítani. 

Elnök: Érdeklődik, hogy a Kőbányai Diákok Sportegyesület tornacsarnokának építéséhez sikerült-e 
TAO forrás lehetőséget biztosítani? 
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Radványi Gábor: Az a cég, amely tavaly felajánlást tett TAO támogatásra, idén is megkereste az 
Önkormányzatot, a támogatás megosztásával kapcsolatban megkeresték a sportegyesületeket Hajdú 
Péter, a Kőbányai Diákok Sportegyesületének elnökségi tagja tájékoztatta, hogy nem tart igényt a 
felajánlásra, mivel meg tudják oldani a támogatást. 

Elnök: Érdeklődik várhatóan mikor kezdődik el a tornacsarnok építése? 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Előreláthatólag 2013 márciusában kezdődik el az építkezés. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "A kiemeit sportegyesületek pályázatainak helyzetéről 
szóló tájékoztatót" (783. számú előterjesztés) megtárgyalta. 

5. napirendi pont: 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Parlamentben folyamatban van a törvényjavaslat 
tárgyalása, melyhez az országgyűlési képviselők több módosító javaslatot is benyújtottak. 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Rövid tájékoztatást ad a módosító javaslatokróL 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy amennyiben a Parlament elfogadja a törvényjavaslatot, 
a határozattervezetben foglaltakkal ellentétben, hívjanak össze rendkívüli képviselő-testületi ülést és 
ne a polgármester, hanem a Képviselő-testület döntsön az átadással kapcsolatban. 

Tokody Marcell Gergely: Álláspontjuk szerint az iskolák államosításával nem lehet egyetérteni 
abban a formában, ahogy jelenleg azt a kormányzat végzi. 

Vermes Zoltán: Szerinte is a Képviselő-testületnek kell döntenie. Kérdezi az Elnök urat, mint 
országgyűlési képviselőt, nem lenne-e ésszerűbb átgondolni és a tanév végén megvalósítani a 
törvényt? 

Elnök: Elmondja, hogy a magyar oktatási rendszeren belül nagy az egyenlőtlenség, ennek egyik 
oka az, hogy önkormányzati fenntartású az intézményrendszer. A törvénytervezet, illetve a nemzeti 
köznevelési törvény egyik célja, hogy csökkentse azokat a különbségeket, amelyek az oktatási 
rendszeren belül vannak. 

Tokody Marcell Gergely: Mivel fontos kérdésekkel kapcsolatban születnek döntések, támogatja a 
javaslatot a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásával kapcsolatban. 

Vermes István: Támogatja a javaslatot, osszák meg a döntéssel járó felelősséget. V él eménye 
szerint az állami szerepvállalásnak azoknál az önkormányzatoknál kell nagyobbnak lennie, ahol 
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ezeket a feladatokat nem tudják ellátni az önkormányzatok, de ahol el tudják, és jól el is látják, ott 
lehetőséget kellene adni az intézmények fenntartáshoz. 

Elnök: V él eménye szerint fontos kérdésekben nem adnak döntési jogot a polgármesternek, azokat 
az Országgyűlés által elfogadandó törvény szabályozza. Javasolja, hogy a határozattervezetnek 
megfelelően, inkább tájékoztatót kapjon a Képviselő-testület az egyes döntésekrőL 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata: 

A határozattervezet 2-3. pontja kerüljön törlésre, és az l. pont az alábbiak szerint módosuljon: 
"[1.] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete [felhatalmazza] 
felkéri a polgármestert, hogy a T/8888. számú törvényjavaslat elfogadása esetén [tegye meg] 
terjessze elő a Képviselő-testületnek a szükséges intézkedéseket az önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba történő adásához." (797/1. módosító javaslat) 

Tokady Marcell Gergely a 797/2. módosító javaslatát-, mely közel azonos tartalommal bírt, mint a 
797 ll. módosító javaslat- visszavonta. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 1gen, l ellenszavazattal és 6 tartózkodással 79711. 
módosító javaslatot nem támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, 4 ellenszavazattal támogatja "A köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vétele" tárgyú 
797. számú előterjesztést. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ és a 

Kőbányai Sportközpont 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 792. számú előterjesztés 
3. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ és a Kőbányai Sportközpont 
alapító okiratainak módosításáról" szóló 792. számú előterjesztés 3. mellékletében szereplő 

határozattervezetet támogatj a. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Diák és Ifjúsági Tanács tevékenységéről szóló tájékoztató 

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

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "A Kőbányai Diák és Ifjúsági Tanács tevékenységéről 
szóló tájékoztatót" (781. számú előterjesztés) megtárgyalta. 

8. napirendi pont: 
Az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási összegének felhasználása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Gál Judit: Az iskoláknak, óvodáknak nagy segítséget jelent minden évben az erdei iskolák és nyári 
táborok támogatása. A támogatás összegét konkrét gyereklétszámra kapják, abban az esetben, ha 
kevesebb gyerek vesz részt a táborokban, akkor nem veszik fel, vagy visszautalják a 
többletösszeget Előfordul azonban olyan is, hogy több gyerek tud eljutni a táborokba, érdeklődik 
ezekben az esetekben megoldható lenne-e a plusz támogatás a fennmaradó összegből. A 
továbbiakban elmondja, hogy az idei évben az oktatási intézmények nem kapták meg a személyi 
fedezetet a nyári táborokra, illetve erdei iskolákra, ezért a táboroztatásban részt vevő pedagógusok 
még nem kapták meg személyi juttatásukat Szeretné, ha ezt az idei év folyamán még valamilyen 
módon biztosítanák 

Elnök: Elmondja, hogy 2013-tól az iskolák fenntartása már nem az Önkormányzat hatáskörébe fog 
tartozni, de, ha mód lesz az erdei iskolák és nyári táborok támogatására, akkor a pályázatot Gál 
Judit felvetésének figyelembevételével írják ki. Érdeklődik a pedagógusok juttatásának 
ki fizetéséről. 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: A pedagógusok elmaradt juttatásának kifizetése költségvetési 
kérdés, ha lesz rá lehetőség, meg fogják kapni. 

Elnök: Kéri az Igazgatói Munkaközösség tagjait, még a héten juttassanak el Polgármester úrnak és 
számára egy levelet az esettel kapcsolatban, a kérdés tisztázásának érdekében. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "Az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási 
összegének felhasználásáról" szóló tájékoztatót (791. számú előterjesztés) megtárgyal ta. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 1031 

órakor bezárja. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D 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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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTS.ÁG 
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Bizottsági tagok: 

Révész Máriusz 

Dr. Csicsay Claudius Iván 

Gál Judit 

Szabóné Gerzson Sarolta 

Varga István 

Tokody Marcell Gergely 

Belicza y Sándor 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Vizi Tibor 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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