
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. december 6-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, Varga István, a bizottság képviselő 
tagjai, 
Beliczay Sándor, dr. Pluzsik Andrásné, Vermes Zoltán, a bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Lakatos Béla 
Somlyódy Csaba 
Vizi Tibor 

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

Sebestyénné Dr. Garas Médea 
Cseh Sándorné 
Kloczkáné Rózsavölgyi Katalin 

Meghívottak: 
Horváthné Dr. Tóth Enikő 
Kálmánné Szabó Judit 
Fürst Ágnes 
Jógáné Szabados Henrietta 
Benkóné Turcsányi Ildikó 
Matlári Gergely 

Edényi László 

Török Tamás 

Távolmaradás oka: 
betegség 
betegség 
munkahelyi elfoglaltság 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Csodapók Óvoda vezetője 
a Csupa Csoda Óvoda vezetője 

a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Pedagógus Szakszervezet részéről 
a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató 
Intézményegység részéről 
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáéti Egyesület 
részéről 

Civil Ifjúsági· Kör Kőbá:itY~~~~~~iW~E}l~r~':l 
vezetője 
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Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

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

Bejelenti, hogy a meghívóban szereplő 4. sorszámú napirendi pontot a Bizottság nem tárgyalja, 
mivel az előterjesztés nem érkezett meg. 

A napirendi pontok elfogadása előtt felszólal: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Elmondja, hogy néhány előterjesztést csak előző este kaptak meg, így 
azokat nem lehetett átnézni az ülésig. 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Elmondja, hogy részt vettek az intézmények átadás-átvételével 
kapcsolatos megbeszéléseken, így csak egy kollégájuk tudta írni az oktatással kapcsolatos 
előterjesztéseket, illetve munkájukat az is nehezítette, hogy ez idő alatt kellettátköltözniük a Bánya 
utcából a Polgármesteri Hivatal főépületébe. Erejüket megfeszítve dolgoznak, hogy a kerület 
határidőre tudja teljesíteni az intézményi átadással kapcsolatos feladatát. 

Elnök: Mindkét felszólalást jogosnak tartja. Véleménye szerint lényeges napirendi pont lett volna 
az intézményi átadás-átvétel megtárgyalása, ha szükséges, ennek megvitatására a képviselő-testületi 
ülés előtt rendkívüli ülést hív össze. 
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a tagok személyében változás történt, Tokady Marcell Gergely 
helyett Somlyódy Csaba vesz részt a későbbiekben a bizottság munkájában. 
Amennyiben nincs több észrevétel, kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
a napirendjét, azzal, hogy a 3-as napirendi pont tárgyalására az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülést rendel el: 

l. A RADAR Ifjúsági és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előte1jesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A kőbányai általános iskolák első évfolyamos tanulóinak 2012/2013. tanévi bemeneti 
méréséről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

5. A Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi 
munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. évi munkaterv-tervezetéről 
Előterjesztő: Révész Máriusz képviselő 

l. napirendi pont: 
A RADAR Ifjúsági és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Az előterjesztésben szerepel, hogy 2012 szeptemberében betörtek az irodába, érdeklődik a 
rendőrség elfogta-e a tettest, tudták-e pótolni az eltulajdonított eszközöket? 

Török Tamás: Elmondja, hogy a rendőrség lezárta a nyomozást, véleményük szerint az elkövető 
ismerhette a helyszínt, kesztyűben dolgozott, így bizonyítékok nem maradtak. Az eltulajdonított 
tárgyak egy részét már sikerült pótolni. 

Edényi László: Tájékoztatja a Bizottságo!, hogy az iroda több pályázaton vett részt, ezek közül 
kettő T ÁMOP keretében kiírt pályázat. Szeretnék a jövőben is segíteni a helyi fiatalokat különböző 
szolgáltatásokkal, lehetőségekkel, bíznak benne, hogy ebben az Önkormányzat is támogatásukra 
lesz. Ú gy gondolja fennmaradásuk érdekében az iroda működési költségeit a jövőben lehet némileg 
csökkenteni, ezzel megakadályozva egy jól felépített szolgáltatás megszűnését. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "A RADAR Ifjúsági és Tanácsadó Iroda 2012. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót" (845. számú előterjesztés) megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 839. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A Havasi Gyopár Szociális, 
Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány kérelméről" szóló 839. számú előterjesztést 
támogatja. 

3 



--- - -----------------------------

3. napirendi pont: 
A kőbányai általános iskolák első évfolyamos tanulóinak 2012/2013. tanévi bemeneti 

méréséről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Zárt ülés 

4. 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 856. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A kőbányai nevelési
oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosításáról" szóló 856. számú előterjesztést 
támogatja. 

5. napirendi pont: 
A Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Elmondja, hogy az Önkormányzat három gyermek után fizetett az 
iskolának támogatást, ezt a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola fenntartójának változása 
miatt nem tudták teljesíteni. Az Önkormányzat a szeptemberi fenntartóváltásról csak november 22-
én értesült, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az átadás-átvételről szóló törvény 
szerint a szeptember 30-i állapotnak megfelelőerr veszi át az intézményeket, ezért is van szükség a 
megállapodás módosítására. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Hiányolja, hogy az előterjesztés nem tartalmazza a megállapodást, 
illetve jelzi, hogy a táblázat szerint csak két gyermek után fizetjük a kiegészítő támogatást. 

Elnök: Elmondja, hogy eddig az iskola alapítványi fenntartású iskola volt, ezért kiegészítő 

támogatást fizetett az önkormányzat. Egyházi iskolaként azonban állami kiegészítő támogatásra 
jogosult, az állam biztosítja az egyház számára azt a plusz költséget a normatív támogatásorr felül, 
amit az önkormányzatok nyújtanak az önkormányzat által fenntartott iskoláknak Véleménye szerint 
ebben az esetben tisztázni kell, hogy az iskola megkapja-e az egyházi fenntartású iskolába járó 
gyennekek után fizetendő kiegészítő támogatást, mert akkor az önkormányzati támogatásra nem 
jogosult. 
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Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Bekérték az új fenntartótól, a Baptista Szeretetszolgálattól a 
müködési engedélyt, illetve a bírósági bejegyzésről és a nyilvántartásba vételről a határozatot, de 
sajnos még nem kapták meg. Bízik abban, hogy a Képviselő-testület üléséig pótolni tudják az 
iratokat. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 855. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l igen szavazattal, 7 ellenszavazattal "A Szép Szivárvány 
Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosításáról" szóló 855. számú előterjesztést nem 
támogatja. 

6. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Kloczkáné Rózsavölgyi Katalin óvodavezető asszonyt. Kérdezi, kéri-e zárt ülés 
elrendelését? 

Kloczkáné Rózsavölgyi Katalin: Hozzájárul a nyilvános üléshez. 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 857. számú előterjesztés 
t ám o gatásáró l. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Közalkalmazotti 
jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról" szóló 857. számú előterjesztést támogatja. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi 

munkaterve 
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 854. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkatervéről" szóló 854. számú 
előterjesztést támogatja. 
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8. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. évi munkaterv-tervezetéről 

Előterjesztő: Révész Máriusz képviselő 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy a tanév végemiatt a 2013. június 13-ára tervezett ülés időpontját 
át lehetne-e tenni egy héttel korábbra? 

Elnök: A bizottsági ülést követő hét csütörtökén tartják a képviselő-testületi ülést, az Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoportmunkatársai az előterjesztéseket erre az időre készítik el. 

Gál Judit: Elmondja, hogy a következő évben bizonyos szempontból megváltozik a Bizottság 
tevékenysége, mert az oktatási intézmények a Tankerületekhez fognak tartozni. A munkatervben 
szerepel a kitüntetési rendelet módosítása, érdeklődik aktuális-e? Nem találta a "Kőbánya számít 
Rád" pályázat kiírását. 

Elnök: A pályázat kiírására rendelet született, ezért nem szerepel a munkatervben. 

Gál Judit: Érdeklődik az erdei iskolák, nyári táborok, a kitüntetések véleményezése felől. 
Hiányolja a munkatervből a közszolgálati nap, a Szent László napok programjának megvitatását, 
illetve 2013 őszéről aDIFER mérést. 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett: Elmondja, hogy szeretnék, ha a következő évben is készülne 
DIFER mérés, ezért igyekeznek az együttműködési megállapodásba valamilyen módon 
belefoglalni. A kitüntetési rendelet alapján a felterjesztettekről a véleményalkotást háromtagú 
munkacsoport végzi, ezért nem szerepel a bizottság munkatervében. Az erdei iskolák, nyári táborok 
támogatása bizonytalan. 

Elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a bizottsági munkaterv egy sorvezető. Az idei évben is 
látszott, hogy a munkaterv és a napirendek között átfedés van, sok a munkatervben nem szereplő 
napirendet is megtárgyaltak, ezt az elkövetkező időszakra is így tervezik. 

Dr. Szabó Krisztián: Vermes Zoltán felvetésére válaszolva tájékoztatja a Bizottságot, hogy az 
SZMSZ 76. § (l) bekezdésében foglaltak alapján a bizottság ülését nem lehet a 2013. június 13-át 
megelőző héten tartani. 

Vermes Zoltán: Érdeklődik, hogy ebben az esetben lehet-e a 2013. június 20-i héten, a csütörtöki 
testületi ülést megelőző valamelyik napon tartani a bizottság ülését. 

Elnök: Javasolja, maradjon a munkatervben szereplő időpont, indokolt esetben módosítanak rajta. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a "Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
2013. évi munkaterv-tervezetéről" szóló előterjesztést (852. számú előterjesztés) megtárgyalta. 
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A napirendi pontok tárgyalása után felszólal: 

Elnök: Elmondja, hogy péntek este 19°0 órakor a Kőbányai Szabadidő Központban jótékonysági 
kancertet adnak György István, Kucsák László és az ő részvételével. A kancerten az ország 
legnépszerűbb rock zenészei is fellépnek. A koncert bevételét a kőbányai rászoruló családok kapják, 
tavaly több mint 3 millió forint gyűlt össze. Minden érdeklődött szeretettel várnak. 

Vermes Zoltán: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Kőbányai Széchenyi István Általános Iskolában 
az LMP klub keretén belül Osztolykán Ágnes tart beszélgetést az oktatásról, jövő héten szerdán 
18°0 órakor. Polgármester úr és Németh László is jelezte, hogy részt vesz a beszélgetésen. Szeretné, 
haminél több iskolaigazgató és képviselő is jelen lenne az eseményen. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 1010 órakor bezárja. 

K. m. f. 
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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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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
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Beliczay Sándor 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Vizi Tibor 
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