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KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. maJUS 9-én a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent 
László tér 29. I. em. 100.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Révész Máriusz bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, a bizottság képviselö tagjai, 
Beliczay Sándor, Dr. Pluzsik Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vizi Tibor a bizottság nem 
képviselö tagj ai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Gál Judit a bizottság képviselö tagja 
Varga István a bizottság képviselö tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Kovács Róbert 
Radványi Gábor 
Weeber Tibor 
Kálmánné Szabó Judit 

Szász József 

Dr. Egervári Éva 
Zsemlye Istvánné 

Antalics Hajnalka 

Baloghné Stadler Irén 

Gönczölné Ölbey Eleonóra 

Kemerléné Suri Ildikó 
Csanak Géza 
Fe hér István 
Bacsa Gyula 
Danka Zoltán 
Filipovics Máté 

Meghívott: 
Jógáné Szabados Henrietta 
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a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Jegyzöi Iroda V árasüzemeltetési Csoport 
vezetője 

a Jogi Csoport részéről 
a Kőbányai Gesztenye Óvoda vezetője 
a Kőbányai Hárslevelű Óvoda vezetője 

a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetője 

a Kőbányai Rece-fice Óvoda vezetője 

a Kőbányai Kiskakas Óvoda vezetője 
a Kőbányai Sportközpont vezetője 
a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Örmény Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Horvát Önkormányzat elnöke 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport részéről 



Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Gorzó Irén 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: A napirend elfogadása előtt elmondja, hogy az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola diákjai Azerbajdzsánban és Ankarában megtartott nemzetközi versenyeken 
kiemelkedő eredményt értek el. Az iskola vezetősége lehetőséget kért arra, hogy diákjaik 
bemutassák a nemzetközi tervezői pályázatokon elért eredményeiket 

A diákok rövid prezentáció keretében ismertetik a jelenlévőkkel a versenyre elkészített pályamunkák 
lényegét, bemutatják érmeiket. 

Elnök: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság ülésére készült egy 
előte1jesztés a Hangár utcai sporttelep hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáróL Véleménye 
szerint, mivel sportingatlanról van szó, a Bizottságnak is fontos lenne megismerni az anyagot, 
javasolja, vegyék fel napirendre az ügy tárgyalását. 
Amennyiben nincs észrevétel, kéri, szavazzanak a javasolt napirendi pont felvételéről és a tervezett 
napirend elfogadásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
a napirendjét azzal, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 8. számú napirendi pont 
tárgyalására zárt ülést rendel el [4612013. (V. 9.)]: 

l. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása és a 2012. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Sportkoncepció időarányos megvalósítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 
27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. Sportversenyen való részvételhez egyéni támogatási igény 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

7. A Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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8. Az óvodavezetők (Aprók Háza, Gesztenye, Hárslevelű, Rece-fice) négyéves 
tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása és a 2012. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató 
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 318. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A helyi nemzetiségi 
önkonnányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása és a 2012. 
évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztatóról" szóló 318. számú előterjesztést támogatja. 
[ 47/2013. (V. 9.)] 

2. napirendi pont: 
A Sportkoncepció időarányos megvalósítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy az anyagot a Kulturális, Oktatási és Civil Csoport 
munkatársaival állították össze. Áttekintve a feladatokat, több pozitív változás is történt, elsősorban 
a TAO-s támogatások adta újabb lehetőségekre gondol. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Kéri a Kőbányai Sportközpont vezetőjét mondja el véleményét az 
általa megküldött anyaggal kapcsolatban, mely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

Csanak Géza: Elöljáróban elmondja, hogy nehezményezi, hogy nem kapnak meghívást a sporttal 
kapcsolatos egyeztetésekre, majd részletes választ ad a feltett kérdésekre. 

Somlyódy Csaba: V él eménye szerint, büszke lehet Önkormányzatunk arra, hogy majdnem minden 
óvodában átadásra került a műfüves pálya. Elmondja, hogy problémát lát abban, hogy anyagiak 
hiányában a diáksport egyesületek és sportegyesületek küzdenek a fennmaradásukért, ami azért 
sajnálatos, mert szerinte elsősorban az utánpótlás-, illetve a szabadidősportban tevékenykedőket 
érinti. Véleménye szerint, ha az Önkormányzat egyedül vállalja fel az anyagi támogatást, 
bármennyire is igyekszik, a jövőben képtelen lesz megfelelni, és már 2013-ban is komoly működési 
gondok lesznek. 
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Dr. Pluzsik Andrásné: Elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel a Noszlopy- Sibrik- Harmat 
- Gergely utcai szemétlerakó rekultivációja, illetve, az, hogy ezt felfüggesztették gázszivárgás 
miatt a későbbiekben szeretne tájékoztatást kapni, hogy milyen jellegű a szivárgás és hogyan 
történhet a probléma elhárítása. 

Elnök: Somlyódy Csaba felvetésére válaszul elmondja, hogy annyi pénz, mint jelenleg, soha nem 
áramlott a magyar sportba. A TAO-s pénz nagyságrendi változást hozott és annak összegét 
fordíthatják a működés finanszírozására is. Elmondja továbbá, hogy az öt kiemeit sportágon kívül 
még húsz másik sportág kap plusztámogatást Országos szinten nem volt ilyen helyzetben az elmúlt 
tíz évben a magyar sport. 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy büszkék arra, hogy az Önkormányzat jelentős mértékben 
támogatja a kerület sportéletét Elmondja továbbá, hogy az Önkormányzat és a sportklubok 
vezetőiben is meg van az igyekezet, hogy külső szponzorokat vonjanak be az anyagi támogatásba. 
Sikernek értékeli, hogy az egyik kerületi vállalat támogatási szerződést kötött a Kőbánya Sport Club 
úszó szakosztályávaL 

Szabóné Gerzson Sarolta: V él eménye szerint az idősek aktív mozgásához hasonlóan, gondolkodni 
kellene azzal kapcsolatban, hogy a fogyatékkal élőknek hogyan tudnak kialakítani egy programot a 
núndennapos sportolás biztosításához. Nagyon fontosnak tartaná ezt a fogyatékosok lelki egészsége 
érdekében is. 

Beliczay sándor: A finanszírozással kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg valóban a bevételük 
csak az Önkormányzat által nyújtott támogatás, illetve a tagdíj összege, az állami támogatást még 
várják. Továbbá tájékoztatja a Bizottságot, hogy szakosztályuknál több fogyatékkal élő is sportol, 
nemcsak az élsport területén, ebben bármilyen szinten segítenek, van szakértelmük is hozzá. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 329. számú 
előtetjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással "A Sportkoncepció 
időarányos megvalósításáról" szóló 329. számú előterjesztést támogatja. [ 48/2013. (V. 9.)] 

3. napirendi pont: 
A "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a rendelet 3. § (l) bekezdés a) pontjára vonatkozó ad) alpont az alábbiak 
szerint módosuljon: 
"ad) az alapfokú közoktatási intézményben vagy a középfokú oktatási intézményben a pályázat 
benyújtását megelőző félévben az osztályzatai átlaga [4,8] legalább 4,5 [vagy afölötti,] és a 
pálvázat benyújtását megelőző második félévet lezáró osztályzatának átlagához képest a tanulmányi 
eredménye legfeljebb 0,2-del romlott, és" 

(332/1. módosító javaslat) 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 332/1. módosító javaslatot 
támogatja. [ 49/2013. (V. 9.)] 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 332. számú 
előterjesztés támogatásáról, a 332/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbánya Számít Rád" 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 332. számú előterjesztést a 332/1. módosító javaslat figyelembevételével 
támogatja. [50/2013. (V. 9.)] 

4. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 

27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Elmondja, hogy az idei évből okulva, a következő évben a határidők betartását mindenkinek 
komolyan kell vennie. Véleményük szerint, a javasolt módosítás bonyolítaná az elbírálás menetét, 
ezért nem kívánják támogatni. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A rendelettervezet l. §-ában szereplő (5) bekezdés az alábbiak szerint 
módosuljon: 
"(5) Amennyiben adott kitüntetés adományozására a (3) bekezdés szerinti határidőn belül nem 
érkezett kellő számú érvényes javaslat, a kitüntetések adományozását tárgyaló képviselő-testületi 
ülésig a javaslattételre jogosult által benyújtott kitüntetési javaslat alapján a Képviselő-testület 
dönthet a kitüntetés adományozásáról, feltéve, hogy a kitüntetés adományozásának feltételei 
egyébként fennállnak" 

(334/1. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással a 334/1. módosító 
javaslatot (minősített többség hiányában) nem támogatja. [51/2013. (V. 9.)] 

Somlyódi Csaba: V él eménye szerint, a rendelet módosításával a Képviselő-testület jogkörét 
bővítenék azzal, hogy mérlegelési jogkört biztosítanának bizonyos kérdésekben. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 334. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 igen, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással "Az 
önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 334. számú előterjesztést nem támogatja. [52/2013. 
(V. 9.)] 

5. napirendi pont: 
Sportversenyen való részvételhez egyéni támogatási igény 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Érdeklődik, meg lehet-e tudni, hogy mennyi a család egy főre jutó 
jövedelme? 

Csanak Géza: Véleménye szerint, ha a Sportszövetségnek, vagy az önkormányzat által kijelölt 
szervezetnek biztosítanák a támogatás összegét, akkor az önkormányzat mentesülne a 
j árulékfizetési kötelezettség alól. 

Elnök: Javasolja az előterjesztés napirendről történő levételét, egyben kéri a Humán Iroda Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoport munkatársait nézzenek utána, hogyan lehet kedvező feltételek mellett 
támogatui a versenyzőt. Amennyiben a képviselő-testület üléséig sikerül tisztázni a kérdést, 
javasolja rendkívüli ülés keretén belül tárgyalják az előterjesztést. Kéri a Bizottságot, döntsön az 
előterjesztés napirendről történő levétele tárgyában. 

A Kulturális, · Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Sportversenyen 
való részvételhez egyéni támogatási igényről" szóló 330. számú előterjesztést leveszi napirendjéről. 
[53/2013. (V. 9.)] 

6. napirendi pont: 
A Théma Lapkiadó Kft.-vel médiaszolgáltatási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vermes Zoltán: Úgy gondolja, hogy a javaslat nem támogatható, mert van már két rendszeresen 
megjelenő kerületi újság és a támogatás összegét más célra is fordíthatnák Véleménye szerint az 
újság nem nyújt objektív tájékoztatást. 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy az újság helyi közérdekű eseményeket tartalmaz, bárkinek 
lehetősége nyílik, hogy az újságban megnyilatkozzon. 
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Elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a jelenlegi megállapodás költségvetési szempontból reális, 
illetve a meglévő újságok havontajelennek meg, a Helyi Téma viszont hetilap. 

Or. Pluzsik Emőke: Véleménye szerint az újság sok hasznos információt tartalmaz, illetve eljut 
olyan emberekhez is, akik nem tehetik meg, hogy újságot vásároljanak. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését a 319. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, l tartózkodással "A 
Théma Lapkiadó Kft.-vel médiaszolgáltatási szerződés megkötéséről" szóló 319. számú 
előterjesztést támogatja. [54/2013. (V. 9.)] 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása 

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 331 számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai Gyöngyike 
Óvodában sakkoktatás támogatásáról" szóló 331. számú előterjesztést támogatja. [55/2013. (V. 9.)] 

Elnök: Az SZMSZ 22.§ (l) bekezdésébenfoglaltak alapján 5 perc szünetet rendel el. 

Szünet 

Vizi Tibor elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

8. napirendi pont: 
Az óvodavezetők (Aprók Háza, Gesztenye, Hárslevelű, Rece-fice) négyéves tevékenységének 

értékelése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján "Az 
óvodavezetők (Aprók Háza, Gesztenye, Hárslevelű, Rece-fice) négyéves tevékenységének 
értékeléséről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

7 



9. napirendi pont: 
A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: Röviden tájékoztatja a Bizottságat előterjesztés anyagával kapcsolatban. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 341. számú 
előte1jesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartozkodással "A Budapest X., 
Hangár utcai sporttelep hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról" szóló 341. számú 
előterjesztést támogatja. [61/2013. (V. 9.)] 

N apirend utáni felszólalás: 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy Zsemlye Ildikó szobrászművész minden érdeklődő bizottsági 
tagot szeretettel vár a készülő Lechner Ödön szobor megtekintésére. 
A Sibrik tornacsarnokkal kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy előreláthatólag május 
végére megtörténik a kivitelezői pályázat kiírása, melynek elbírálása június közepére várható, a 
kivitelezési munkák ekkor kezdődhetnek meg. Véleménye szerint szeptemberre befejeződhet a 
tornaterem felújítása, ami nemcsak az odaköltöző birkózó szakosztály számára lesz kedvező. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 1250 órakor bezárja. 

Vermes Zoltán 
bizottsági tag 

l 
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Ajegyzőkönyv 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 névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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