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Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. február 14-én a Budapest Főváros. X. 
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Beliczay Sándor, dr. Pluzsik Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vizi Tibor a bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Gál Judit 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor 
Weeber Tibor 
Németh László 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett 

Dr. Egervári Éva 
JoósTamás 

Murányiné Bényei Ibolya 
Széll Rita 

Danka Zoltán 
Kollátosz Jorgosz 
Filipovics Máté 

Meghívottak: 
Fürst Ágnes 
Kálmánné Szabó Judit 
Csesznokné Könnye Erzsébet 
Jógáné Szabados Henrietta 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X. Tankerület igazgatója 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ igazgatója 
a Gézengúz Óvoda vezetője 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Iskola Kőbányai Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Horvát Önkormányzat elnöke 

a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
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Győrffy László 

Morassi László 

Verbai Lajos 

Nagy István 
Szabó Margit Mária 

Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ részéről 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ részéről 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ részéről 
a Kőbányai Diáksport Bizottság elnöke 
a Kőbányai Német Önkormányzat 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 Kövér 
Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Javasolja, hogy a napirend tárgyalásának megkezdése előtt hallgassák meg Németh László urat, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete igazgatóját, aki beszámol az 
intézmények átvételéről, az átalakulás tapasztalatairól. 

Németh László: Röviden ismerteti az életútját. Elmondja, hogy folyamatos kapcsolata van az 
Önkormányzattal, a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoporttal, valamennyi 
intézményvezetővel személyesen beszélt és elmondta, hogy körülbelül mi várható 2013 júniusáig. A 
folyamatok első része 2012. december 15-ével lezárult, amikor is aláírták az átadás-átvételi 
megállapodást. 2013. márciusig az ingyenes használatba vételi szerződést fogják aláírni és a 
működéssel kapcsolatos feladatokat tisztázzák. Elsőrendű cél, hogy az intézmények működni 
tudjanak. Példanélküli a Kőbányai Önkormányzat hozzáállása az átszervezéshez, és példaértékű a 
finanszírozása is. 2013. március 30-án kerül át teljesen az intézményfenntartási rendszer a 
Tankerülethez, addig is folyamatos kapcsolatban állnak az Önkormányzattal. Hétfőn Jegyző úr hívta 
össze az intézményvezetőket, gazdasági vezetőket, amely jó hangulatú, hasznos megbeszélés volt, 
sőt mindeme választ is találtak. Jelenleg az átalakulási folyamat közepén tartanak, az átalakulás 
körülbelül két évig tart. Augusztusig szeretné tisztázni, hogy mi az Önkormányzat és mi a 
Tankerület feladata. Nagyon szép irodahelyiséget kaptak az Önkormányzattól a Budapest X., Kőrösi 
Csoma Sándor út 8. alatt. Jelenleg öt munkatárssal dolgozik, és van egy betöltetlen státusza. 
Szeretné, ha pénzügyi szakembert tudna foglalkoztatni ezen a státuszon. Jelenleg két munkaügyes, 
egy pénzügyes, egy jogász és egy fő általános asszisztens kollégája van. 

Elnök: Kérdezi, hogy kíván-e valaki kérdést feltenni Igazgató úrnak. Nincs hozzászólásra 
jelentkezés. Kéri, Németh László urat adja meg az elérhetőségét. 

Németh László: Tájékoztatja a bizottsági tagokat az elérhetőségéről: mobiltelefonszáma: +36-
30/626-5940-es, e-mail címe pedig laszlo.nemeth@klik.gov.hu. 

Elnök: Nagyon jó az együttműködés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerülete Igazgatójával. A kerületben mindenki fennakadás nélkül megkapta a fizetését, igaz egy 
nappal később, de ez sem az igazgatóság hibájából történt. 
Bejelenti, hogy meghalt Zsíros Tibor, "Zsizsi" bácsi, akiről a Kada Mihály Általános Iskola 
tornacsarnokát "Zsíros Tibor Kosárlabda Csamok"-nak nevezte el a Képviselő-testület az elmúlt 
ülésén. 
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Kéri, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Nincs hozzászólásra jelentkező. Bejelenti, hogy az előterjesztő nem nyújtotta be a meghívóban 2-es 
sorszárnon szereplő előterjesztést, ezért kéri, hogy e nélkül szavazzanak a meghívóban jelzett 
napirend elfogadásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság J O igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el a napirendjét: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a Kőbányai Gézengúz Óvoda 
és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (78. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a rnűködési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás (84. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A "Kőbánya Szárnít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása( ... szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolója (79. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A székely zászló kitűzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának épületére (76. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Tokody Marcell Gergely képviselő 

6. A Kőbányai Diáksport Bizottság 2012. évi beszámolója (80. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 
(75. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a Kőbányai Gézengúz Óvoda és 

a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A törvény értelmében az első és a harmadik alkalommal kötelező kiírni az intézményvezetői 
pályázatot, de külön pályázati kiírás nélkül a fenntartó meghosszabbíthatja az intézményvezető 
megbízását. A Képviselő-testület úgy döntött, nem árt, ha ötévenként az intézményvezetők számot 
adnak. A továbbiakban is javasolják a Képviselő-testületnek, hogy ötévenként írja ki a vezetői 
pályázatokat. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg a döntését a 78. szárnú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "a Kőbányai Bóbita Óvoda, 
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a Kőbányai Gézengúz Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" szóló 78. számú előterjesztést támogatja. 

2. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Jógáné Szabados Henrietta: Jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt 
szükségessé vált egy új együttműködési megállapodás megkötése, amelyet a korábbi megállapodás 
szövegének módosításával készítettek el. A nemzetiségi önkormányzatok az együttműködési 

megállapodásokat február hónapban megtárgyalták és a tartalmával egyetértettek. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Az együttműködési megállapodás II. 2. pontjában az szerepel, hogy a 
Kőbányai Önkormányzat biztosítja a helyiséghasználatot a nemzetiségi önkormányzatoknak, 
"havonta legalább 16 órában". Kérdezi, hogy ez a legalább 16 óra a közös helyiségekre vonatkozik
e?. 

Elnök: Kőbányán sokkal több minden jár a nemzetiségi önkormányzatoknak, mint amit a törvény 
előír. Értelmezhetetlen ez a rendelkezés. A jogszabály havonta, igény szerint, legalább 16 óra 
irodahasználatot ír elő, a Kőbányai Önkormányzat saját irodát ad a nemzetiségeknek 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
Az együttműködési megállapodások "II. A működés feltételeinek biztosítása" rész 2. pontjaiból 
kerüljön törlésre a "havonta legalább 16 órában" szövegrész. 

(84/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő a 84/1. szóbeli módosító javaslatot támogatja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 84. számú 
előterjesztés támogatásáról a 84/1. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a kőbányai nemzetiségi 
onkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló 84. számú előterjesztést a 84/1. szóbeli módosító 
javaslat figyelembevételével támogatja. 
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3. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az általános iskolai tanulóknál a 36. és a 41. hely között holtverseny alakult ki. Nem látják, 
hogy ez a kapott 35 pont rniből áll össze. Ebből a hat tanulóból egy tanuló kaphat ösztöndíjat, és 
nem ért egyet azzal, hogy az elbírálásnál a szargalom és magatartás jegy döntsön. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Egervári Éva: A "Kőbánya szárnít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról 
szóló önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése úgy szól, hogy "Azonos tanulmányi eredmény 
esetén a jobb magatartás és szargalom rninősítéssel rendelkező tanulót a pályázat elbírálása során 
e'lőnyben kell részesíteni." Ez az előny beépül a pontszámba, és nem jelenti azt, hogy azonos 
pontszám esetén is a magatartás és a szargalom pontszámát kell érvényesíteni. Teljes szabadsága 
van a Bizottságnak, hogy rnilyen szempontok alapján rangsorol, rnert a rendelet nem tartalmaz ilyet. 
Indokolt lehet a tanulmányi eredmények alapján történő elbírálás. 

Elnök: Az, hogy az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulóknál a szargalom és magatartásjegy 
szárnít ez nyilvánvalóan értelmetlen. Ez egy értelmetlen megfogalmazás így. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a rendelet pontszámítási szabályai kerüljenek 
felülvizsgálatra és abban a szociális szempont legyen hangsúlyosabb. 

Elnök: Véleménye szerint nem tudták a javaslatokat pontosan belefoglalni az önkormányzati 
rendeletbe. Nem tanulmányi ösztöndíjat adnak, hanern a hátrányos helyzetű gyermekeket akarják 
ösztönözni a tanulásra. Véleménye szerint ebben az esetben a család egy főre jutó jövedelme 
szárnít, az, hogy rnekkora lakásban lakik a család, a szoba szám szárnít, hogy rnilyen körülrnények 
között tud tanulni a gyermek. Javasolja, hogy rnind a hat azonos pontszámmal rendelkező általános 
iskola tanuló kapja meg az ösztöndíjat, ezzel a javaslattal 125 OOO Ft-tallépik túl a keretösszeget A 
félév előtt a Bizottság tekintse át a pályázati kiírást. 

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata: 
Javasolja, hogy az előterjesztés l. rnellékletében lévő táblázat az alábbi sorokkal egészüljön ki: 

37. Szeiler Szabina 35 
38. Gál Patrícia 35 
39. Balázs Botond-Zoltán 35 
40. Csikes Adám 35 
41. Kállai Lilla 35 

Indokolás: Az általános iskolai tanulók összpontszárna alapján megállapított rangsorban a 36-41. 
helyeken azonos pontszámmal rendelkező hat tanuló rnindegyike részesüljön tanulmányi 
ösztöndíj ban. 

(68/1. módosító javaslat) 
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Lakatos Béla: Javasolja, hogy ne öt pontot, hanem 10 pontot kapjon az a tanuló, ahol a családban 
az egy főre jutó összeg az öregségi nyugdíjminimum összegénél alacsonyabb. 

Elnök: Gondolják át, hogy hogyan módosítsák a szöveget, és nemost módosítsanak. Támogatja a 
javaslatot, napirendre is fogják venni, majd egyszer. Lakatos úr javaslatát is tudja támogatni, de 
ugyanoda kell berakni, ahová a többi javaslatot, hogy amikor végiggondolják az eddigi 
tapasztalatok alapján, hogy módosítsák-e a pályázati kiírást, akkor ezt figyelembe lehet venni. 
Módosítani kell majd a pályázati kiírást, de ennél a pályázatnál már nem tudják a javaslatot 
figyelembe venni. A pályázat elbírálása közben, nem lehet hozzányúlni a feltételekhez. Kéri, 
gondolják végig a rendeletet, nagyobb súllyal vegyék figyelembe a szociális helyzetet. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a 68/1. szóbeli módosító javaslat támogatásáról, 
azzal, hogy a félév előtt áttekintik még a pályázatot 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a 68/l. szóbeli módosító 
javaslatot támogatja. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 68. számú előterjesztés támogatásáról a 68/1. 
szóbeli módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya számít Rád" 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról szóló 68. számú előterjesztést a 68/1. szóbeli 
módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

4. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2012. évi szakmai beszámolója 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Joós Tamás: Néhány gondolattal kiegészíti az írásban benyújtott beszámolóját. 

Elnök: V élemény e szerint hatalmasat lépett előre a Kulturális Központ Külön kiemeli a színházi 
koncertprogramokat V élemény e szerint a Kulturális Központ honlapján csak februári, márciusi 
prograrnek találhatók, bábszínházi programot keresett, de nagyon nehezen lehet a programokat 
megtalálni a honlapon. Igaz, hogy nőtt az ismertsége a kerületen kívül, de a kerületben élők 
látogatottsága kicsit csökkent. Érdemes odafigyelni, hogy a vezetőváltással az új vezetők kicsit 
távolabb kerültek az intézményektől és az ÖnkormányzattóL A régi vezetőkkel kialakult, jó 
kapcsolatuk volt, véleménye szerint erre jobban oda kellene figyelni. 
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Az Újhegyi Közösségi Ház nem teljesen az elképzelései szerint működik, most inkább 
tornateremként üzemel. Közösségépítő tevékenységeket eddig nem sikerül beindítani az Újhegyi 
Közösség Házban. V élemény e szerint oda kellene figyelni, hogy a kisgyermekes családok is 
találjanak megfelelő programokat. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Úgy látja Igazgató úr és a helyettesei mindent elkövetnek, hogy 
megpróbálják gazdaságosan működtetni az intézményt, sőt még bevételt is termelnek. Felhívja a 
figyelmet, hogy a karbantartáshoz és a működés biztonságához szükséges összegeket mindig meg 
kell teremteni. Egyre több területet fog össze az intézmény, nemcsak a kultúra, hanem az oktatás és 
az egészségügyi rendezvényeknek is helyet ad. Szeretné, ha több lehetőséget adnának a kerületben 
működő zenészeiknek, kórusaiknak, művészeiknek. A Helytörténeti Gyűjteménnyel jó a Központ 
együttműködése. Szeretné, ha a Helytörténeti Gyűjteménynek lenne saját méltó helye, ahol 
többfunkciós feladatot tudna ellátni. Nagy érdeklődés van a Helytörténeti Gyűjtemény iránt, még 
vidékről is fellátogatnak. 

Vermes Zoltán: Javasolja, hogy minél több kezdő zenekarnak adjanak lehetőséget a fellépésre. 

Dr. P luzsik Andrásné: A Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezését mindenképpen meg kell oldani. 

Vizi Tibor: Javasolja, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény és a Törekvés Művelődési Központ fogjon 
össze és rendezzen kiállítást. 

Joós Tamás: Nem könnyű feladat a komolyzenei koncertek megszervezése. Egyetért azzal, hogy 
teret kell biztosítani a helyi tehetségek bemutatkozásának. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 79. számú 
előterjesztés elfogadásáról 

2/2013. (II. 14.) KOS határozata 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról 
(10 igen, egyhangú szavazat) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
2012. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

5. napirendi pont: 
A székely zászló kitűzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának épületére 
Előterjesztő: Tokody Marcell Gergely képviselő 

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

7 



N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Kéri, hogy a hozzászólása szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvben 
rögzítésre a félreértések elkerülése végett. A magánvéleményemet fogom elmondani, nem a pártom 
véleményét, utóbbit nem is ismerem, majd a képviselő-testületi ülésig egyeztetjük A javasolt kék 
alapú székely zászló nincs még tízéves tervezésű, ezért történelminek nehezen nevezhető. 

Mindannyiuk érdeke a feszültség csökkentése és nem a növelése. Magánvéleményem tehát a 
következő: én egyet tudok érteni a székely zászló kitűzésével, sokat gondolkoztam ezen, de egyet 
tudok érteni vele, de nem ennek az előterjesztésnek és nem ennek a határozati javaslatnak az 
alapján. Ezért azt teszem, hogy módosító javaslatként, de új határozati javaslatot javasolok: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
szolidaritásképpen eirendéli a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára a magyar és 
európai uniós zászló mellett a székely zászló kitűzését is, mindaddig, amíg ezt Erdélyben büntetik. 
Nem az ízlésemet képező megfogalmazások mellett két alapvető dologban különbözik az eredeti 
határozati javaslattóL három zászlóra teszek javaslatot és határidővel. Tokady Marcell Gergely 
képviselő határidő nélkül javasolja a székely zászló kitűzését, amivel végképp nem értek egyet. 
Amennyiben a Tisztelt Bizottság és a Képviselő-testület az új határozati javaslatomat, vagy annak 
valamilyen általam is elfogadható módosított változatát elfogadja, akkor én ezt meg tudom 
szavazni, amennyiben a Tisztelt Bizottság és a Képviselő-testület az eredeti határozati javasiatra is 
akar szavazni, úgy nem veszek részt a szavazásban, mert nemmel nem szavazok, viszont az eredeti 
előterjesztés és eredeti határozati javaslat alapján igennel sem szavazok 

Szabóné Gerzson Sarolta: Nem látja okát, hogy ne tehetnék ki a székely zászlót a Polgármesteri 
Hivatal épületére. Azt gondolja, hogy nekik a szolidaritásukat, a szimpátiájukat és a gesztust kell 
kifejezni, amivel egyértelművé teszik, hogy egy nemzet vagyunk, és maximálisan mellé állnak 
annak, akit sérelem ért .. Azt gondolja, ha nem tennék ki a zászlót, akkor sem lennének 
erkölcstelenek. Azt gondolja, hogy a lelkekben, a szívekben és a fejekben kell ezt a tudatosságot 
képviselni. Természetesen a gesztusnak is úgy van értéke, ha bizonyos időtartamban jelzi, hogy 
ezzel a problémával azonosulnak, és ehhez a problémához a szolidaritását és a szimpátiáját 
hozzáteszi a Képviselő-testület. 

Somlyódy Csaba: Nem kíván asszisztálni egy szétesőben lévő párt politikai hecckampányához, 
amikor felhasznál olyan motívumokat, amely felhasználására nincs feljogosítva az ízlése, és ítélete 
szerint. Ne sajátítson ki egy párt akár Erdéllyel, akár a székelységgel, akár a magyarsággal 
kapcsolatban bármit, és ne ítélkezzen az erkölcsisége felett a Jobbik, különösen ebben a 
szituációban nem. Nem kíván ebben a politikailag minősített hecckampányban részt venni. Ettől a 
Jobbik szekerét tolná, amitől messze el kíván határolódni, és kikéri magának az ilyen 
előterjesztéseket 

Dr. Pluzsik Andrásné: Ha akkor nem szólt senki, amikor a székelyek fejét a bárdon a gyerekei és a 
családja szeme láttára fejszével vágták le, ha senki nem szólt akkor, amikor a Felvidékről 

kitelepítették az embereket, ha nem szólt senki akkor, amikor Trianon rendelkezéseit nem tartották 
be, akkor most ne hőzöngjenek Azzal egyetért, hogy kitegyék a zászlót, de azért, hogy érezzék, 
hogy nincsenek egyedül, de politikai színezetet nem adna. 
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Elnök: Elítéli azt a korszakot, amelyről Képviselő asszony beszélt. A FIDESZ frakció részéről is 
elhangzott, hogy szolidaritásból teszik ki a zászlót, a támogatásukat szeretnék kinyilvánítani. 
Véleménye szerint időhatárt kell húzni, egy hónapot javasolnak Dr. Csicsay Claudius Iván 
képviselő módosító javaslatát el tudja fogadni azzal a módosítással, hogy konkrét határidőt 

tűzzenek ki, február végéig, március végéig, vagy március 15-éig. 

Radványi Gábor: Egyetért mind Dr. Csicsay Claudius Iván, mind Somlyódy Csaba képviselő 
hozzászólásávaL Azt gondolja, ha egy Önkormányzat nem bír 8 640 Ft-ot egy 200x100 
centiméteres zászlóért és a hozzá tartozó zászlórúdért kifizetni, akkor az az önkormányzat nem is 
akarja ezt megtenni. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Kihangsúlyozta, hogy módosításként, új határozati javaslatot javasol 
elfogadni, ennek semmi köze nincs a Jobbik határozati javaslatához. Ez nem az ő, hanem a 
Képviselő-testület határozati javaslata is. A javaslatában az európai unió zászlaja is szerepel, aminek 
éppen a szelidaritás miatt komoly jelentősége van, és a szűkebb határidővel, az egy hónappal 
tökéletesen egyetért. 

Elnök: Javasolja határozati javaslatként, hogy 2013. marems 15-éig, szolidaritásból a magyar 
zászló, a Kőbánya zászló, és az európai uniós zászló mellett kerüljön kitűzésre a székely zászló is. 

Dr. Egervári Éva: Az előterjesztés és a napirend szempontjából ez módosítás, de módosításként új 
határozati javaslatként tud szerepelni. 

Elnök: Tehát a Bizottság új határozati javaslata. Jelzi, hogy amennyiben a Képviselő-testület 
üléséig a zászló kikerül a Polgármesteri Hivatal épületére, az előterjesztésben foglaltak okafogyottá 
válnak. 

Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja, hogy jelen előterjesztést a Bizottság nem 
szavazatával támogassa, ugyanakkor ehhez kapcsolódó határozati javaslatot tegyen, amelyben 
felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyban készítsen előterjesztést rendkívüli sürgősséggel a február 
21-ei képviselő-testületi ülésre. 

Elnök: Nehéz helyzetben vannak, mert nem szívesen szavaznának nemmel az eredeti határozati 
javaslatra, nem ért egyet az indoklással, ezt a problémát kell megoldani. 

Vizi Tibor: Azt kellene nézni, hogy mindenki szimpatikus, aki azt mondja, hogy tegyék ki a 
székely zászlót. Tetszik, nem tetszik, Tokody Marcell Gergely tette a javaslatot, ez alapján beszél az 
előterjesztésről a Bizottság. Nem hozta fel senki más ezt a javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Nem azzal nem ért egyet, hogy ezt a Jobbik mondta, hanem azzal nem 
ért egyet, amit mondott. Véleménye szerint a Somlyódy úr által elmondottak minden további nélkül 
végrehajthatóak és abszolút kiküszöbölik a problémákat. 
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Azt javasolja, hogy mindenki úgy járjon el a szavazásnál, mint ő, akkor nem fogadják el az eredeti 
javaslatot, és másik határozati javaslattal felkérhetik Polgármester urat, hogy terjesszen elő a 
kérdéskörrel kapcsolatban határozati javaslatot. 

Elnök összegzi a vitában elhangzottakat: 
Javasolja, hogy az előterjesztés l. mellékletét képező határozat az alábbiak szerint módosuljon: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete [úgy határoz, hogy 
elrendeli a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára a magyar nemzeti lobogó 
mellett a magyar nemzet részét képző székely nemzeti közösség zászlajának kitűzését, a 
Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösség jogszerű önrendelkezési törekvésének 
kifejezéseképpen] a székelyekkel való szolidaritás jegyében elrendeli a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére a magyar, a kőbányai, valamint 
az európai uniós zászló mellett a székely zászló kitűzését 2013. március 15-éig. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: [2013. március 15.] azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Csoportjának vezetője 

(76/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 76. számú 
előterjesztés támogatásáról a 76/1. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, (2 fő nem vett részt a szavazásban) "A 
székely zászló kitűzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának épületére" szóló 76. előterjesztést támogatja a 76/1. szóbeli módosító javaslat 
figyelembevételével. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Diáksport Bizottság 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Nagy István urat, a Kőbányai Diáksport Bizottság elnökét. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagy István: Néhány mondattal kiegészíti az írásos beszámolóját. Felhívja a figyelmet, hogy azt az 
értéket, azt a rendszert, amelyet sikerült kiépíteni ennyi idő alatt nem szabad elpazarolni, nem 
szabad engedni, hogy tökre menjen. 
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Elnök: A diáksport szinte egyedülálló, ahogy Kőbányán működik, ezért is küzdött azért, hogy a 
diák-sportcsoportok támogatását ne csökkentsék a szükségesnél nagyobb mértékben. Kis 
esőkkerrést kénytelenek voltak a diák-sportcsoportok elszenvedni, csökkent a számuk is a tavalyi 
évben, és csökkent az egy tanárnak fizetett támogatás. A sportcsoportok támogatása 2013. I. félévig 
a költségvetésben szerepel. Elmondja, hogy körülbelül 8 millió forint van a sportcsoport 
támogatására és a diákolimpiai versenyrendszer bírói díjaira pedig 7 millió forint. Részt vett a 
költségvetési megbeszéléseken, és ez a 7 millió forint biztosan nem fog megmaradni. 

Lakatos Béla: Véleménye szerint az élsportot nem az Önkormányzatnak, hanem az államnak kell 
támogatnia, a kerületi Önkormányzat a diáksportot támogassa. 

Radványi Gábor: A bírói díjakkal kapcsolatos anomáliát fel kell oldani, illetve diák
sportegyesületek támogatása a költségvetésben március 31-éig biztosítottnak látszik. Szeptember 
várható a közneveléssel kapcsolatban a mindennapos testnevelés bevezetése. Meg kell vizsgálni, 
mivel a diák-sportegyesületek önálló jogi személyek, de az iskolai sportkörök nem, amelyek a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fennhatósága alá tartoznak, és őket támogatui tudja a 
Központ A Sportközpont vezetője felkérést kapott, hogy a diákolimpiai rendszert dolgozza át, 
nézze meg, hogy mely versenyeken szükséges hivatásos bírókat fizetni, vagy esetleg egy semleges 
testnevelés tanár is bíráskodhat. Az elmúlt évek során húsz sportágban szervezett a Kőbányai 
Diáksport Bizottság olimpiákat, felvetődött, hogy mely korosztályokban érdemes ezt megtartani, 
érdemes-e húsz sportágat indítani, mind a húsznál érdemes-e bírói díjakat fizetni. Szeptemberben 
térnek vissza a diák-sportegyesületek finanszírozására. 

Nagy István: Felhívja a figyelmet, hogy a kerületben egyetlen egy intézményben működik iskolai 
sportkör, kilenc intézményben diák-sportegyesület van. Kéri a jelenlévőket, hogy arról hozzanak 
döntést, hogy ne semmisüljön meg véglegesen a diáksport, amit sikerült felépíteni. 

Varga István: Élsport nélkül nincs tömegsport, és tömegsport nélkül nincs élsport, csak a kettőnek 
az arányát kell jól megválasztani. 

Elnök: A Kőbányai Önkormányzat támogatja az élsportot és a tömegsportot is. Amennyiben nincs 
több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 80. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai Diáksport 
Bizottság 2012. évi beszámolójáról" szóló 80. számú előterjesztést támogatja. 

7. napirendi pont: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: A 72/20 ll. (II. 3.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatában az szerepe l, hogy 
"[elkérik a polgármestert, készíttessen hatástanulmányt a Kőbányai és Vasutas Törekvés 
Müvelődési Központ Kulturális Szabadidő Egyesület átvételének lehetőségéről a Magyar 
Államvasutaktól". Ismét előfordult, hogy a bizottsági elnök úgy írt alá jegyzőkönyvet, hogy nem 
olvasta el kellő alapossággal, mert nem az egyesületet akarják átvenni, hanem magát a müvelődési 
házat. V él eménye szerint ez a határozati javaslat helyénvaló, még ha rossz is a szövegezése. V égig 
kellene gondolni, és ha ilyen hatástanulmány készülne, akkor talán a Képviselő-testület is 
körültekintőbben tudná meghozni az ezzel kapcsolatos döntését. 

Dr. Egervári Éva: Ez az intézkedés úgy értelmezhető, hogy a Bizottság döntése után a Képviselő
testület is határozott ugyanebben a témában. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozónak tekinthetik ezt a kérdést, legalábbis a képviselő-testületi lejárt határozatok listájában is 
szerepel, és a Képviselő-testület jogosult dönteni ennek az elfogadásáról, vagy továbbvitelérőL 

Elnök: Véleménye szerint két külön dolog, hogy a polgármester kezdjen tárgyalásokat, vagy 
készüljön hatástanulmány. 

Dr. Egervári Éva: A kettő szorosan összefügg, a hatástanulmány azt a célt szolgálta volna, hogy 
érdemes-e átvenni a létesítmény!, a Képviselő-testület pedig ennek bevárása nélkül úgy döntött, 
hogy elkezdi a tárgyalásokat az átvételrőL Ezáltal a hatástanulmány mintegy okafogyottá vált. 

Elnök: Amennyiben több hozzászólás nincs a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Nagy István: Mivel Kőbányán fantasztikus sporttörténeti emlékek vannak, javasolja egy 
sportrelikvia-gyüjtemény összeállítását a Helytörténeti Gyüjtemény segítségéveL 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy a 2013. évi költségvetést tárgyalja a Bizottság? Tervezi Elnök úr 
rendkívüli bizottsági ülés összehívását? 
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Elnök: Rendkívüli bizottsági ülést hív össze a 2013. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalására 
2013. február 21-én (csütörtökön) 7 óra 30 percre. Megköszöni a megjelentek munkáját, 
megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság ülését 12 órakor bezárja. 

K. m. f. 

T örvényességi szempontból ellen j egy zem: 
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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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