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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT  BIZOTTSÁGA 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. május 9-én (csütörtökön)  
9 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Polgármesteri Hivatal I. emelet 115. számú üléstermébe 
 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, az Önkormányzat/Testületi 
és bizottsági ülések fül alatt, az adott dátumnál, a Meghívó/előterjesztések linkre kattintva, a 
képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 
 
1. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása és a 2012. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató 
(318. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

2. A Sportkoncepció időarányos megvalósulása (329. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
3. A „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 

24.) önkormányzati rendelet módosítása (332. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
4. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (334. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
5. Sportversenyen való részvételhez egyéni támogatási igény (330. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
6. A Théma Lapkiadó Kft.-vel médiaszolgáltatási szerződés megkötése (319. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
7. A Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása (331. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok: 

 
8. Az óvodavezetők (Aprók Háza, Gesztenye, Hárslevelű, Rece-fice) négyéves 

tevékenységének értékelése  Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (328. számú 
előterjesztés)  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 



 2 

 
Napirend utáni szóbeli tájékoztatók: 

- Tájékoztató a Sibrik tornaterem, teniszpálya és teniszsátor használatáról 
- A Lechner Ödön szobor készítésének megtekintése helyszíni bejárással (helyszín: a 

Bánya u. 32. szám alatti irodaház ebédlője) 
 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy 
a 4338-233-as telefonszámon, vagy e-mailben szíveskedjék azt jelezni a 
csosz_anna@kobanya.hu címre legkésőbb 2013. május 8-án (szerdán) 12 óráig. 
 
 
Budapest, 2013. május 6. 
 

  
Üdvözlettel: 
 

                Révész Máriusz s. k. 
          bizottsági elnök 


