
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. április ll-én a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent 
László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 12°0 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Vizi Tibor a bizottság nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor 
Weeber Tibor 
Kálmánné Szabó Judit 

Dr. Egervári Éva 
Herczeg Istvánné 

Szigetiné Mezei Gabriella 

Barabás Rita 

Meghívottak: 
Hanzik Ágnes 

Jógáné Szabados Henrietta 

lstvánfi Klára 

Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Kőbányai Gépmadár Óvoda vezetője 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
vezetője 

a Kőbányai Német Önkormányzat elnöke 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport részéről 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport részéről 
a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ részéről 
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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. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l ellenszavazattal, l tartózkodással 
felveszi tervezett napirendjére az alábbi napirendi pontot, azzal hogy az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) 
pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el [8/2013. (IV. 11.)}: 

ll. A 2013. évi kitüntetések adományozása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
a napirendjét [912013. (IV. 11.)]: 

l. A civil szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi támogatásáról 
szóló pályázati kiírás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

3. A Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanrajelzálogjog bejegyzéshez történő előzetes hozzájárulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Kőbányán működő egyházak 2013. évi pályázati kiírása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Az Európai Mobilitási Hét~ Autómentes Nap országos rendezvényeihez történő csatlakozás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. Gion Nándor író, újságíró részére emléktábla állítása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva
elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l O. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatásárakiírt pályázat 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ll. A 2013. évi kitüntetések adományozása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A civil szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi támogatásáról 

szóló pályázati kiírás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a civil szervezetek közül többen a nyárra tervezett 
prograrnak előkészítéséhez szükséges támogatásra pályáznának, ha az elbírálás júniusban történik a 
prograrnak megszervezése bizonytalanná válik. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező pályázati kiírás "Pályázati 
folyamat időrendje" alcímben szereplő "A pályázatokat a Képviselő-testület a 2013. júniusi ülésén 
bírálja el." szövegrész helyébe a "A pályázatokat a Képviselő-testület 2013. május 31-ig bírálja el." 
szöveg lép. 

(247/1. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 247/l. módosító javaslatot 
támogatja. [10/2013. (IV. ll.)] 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. melléklete Pályázati feltételek alcím után egészüljön 
ki az alábbi szövegrésszel: 
"Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum 300 OOO Ft." (247/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 247/2. módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A civil szervezetek és a 
Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi támogatásáról szóló pályázati kiírásról" szóló 
247. számú előterjesztést l. mellékletében foglalt határozattervezetet a 247/l. és a 247/2. módosító 
javaslatok figyelembevételével támogatja. [11/2013. (IV. ll.)) 

Somlyódy Csaba megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. 

Elnök: Érdeklődik, hogy az előző évben menny1 gyerek volt az utánpótlás-nevelésnél 
meghatározva? 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy tavaly 20 fő kőbányán lakó utánpótláskorú gyermek edzésének 
biztosítása volt a feltétel. Az idei évben a pályázat kiírásával kapcsolatban a Sportszövetség 
vezetőjével egyeztettek azért, hogy a pályázati feltételeket úgy alakítsák, hogy minél több 
sportegyesület tudjon a pályázaton részt venni. 
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Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök összegzi a vitában elhangzottakat: Javasolja, hogy a határozattervezet 2. mellékletének 7. 
Pályázati feltételek pont b) alpontja az alábbiak szerint módosuljon: 

"b) az a sportszervezet pályázhat, amely foglalkozik utánpótlás neveléssel, igazolni tudja, hogy 
egyesületében minimum [l O] 15 fő (akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint, akik 2013. 
december 31-éig a 18. életévüket betöltik) [fő] kőbányai lakcímmel vagy kerületi iskolában 
tanulói viszonnyal rendelkező leigazolt gyermek sportol minimum heti két alkalommal [vagy] és 
legalább heti 120 percben," 

(247/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 247/3. módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "A civil szervezetek és a 
Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi támogatásáról szóló pályázati kiírásról" szóló 
247. számú előterjesztést 2. mellékletében foglalt határozattervezetet a 247/3. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. [12/2013. (IV. 11.)] 

2. napirendi pont: 
Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. C sicsay Claudius Iván: Véleménye szerint, a Megállapodás 1.1 pontjában rögzíteni kell, hogy 
a támogatás összegét kizárólag az erdei iskola, nyári tábor dologi költségeire fordíthatják. A 
személyi juttatásra és kapcsolódó járulékra és adóra vonatkozó szövegrészben nem kell 
meghatározni, hogy a pedagógusok részére. A 2.2 pontban a hivatkozási számot javítani kell, mert 
nem létező pontra utal. 

Vermes Zoltán: V él eménye szerint felesleges a minősített erdei iskolák minősítési számát kérni, 
mert a pályázatok elbírálásánál ez nem jelent előnyt. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök összegzi a vitában elhangzottakat: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő 

határozattervezet 2. mellékletét képező Megállapodás l. pont 1.1. alpontja módosuljon az alábbiak 
szerint: 
" 1.1. A támogatási összeg kizárólag az erdei iskola, a nyári tábor, a vándortábor dologi költségeire 

- utazás-, szállásdíj, étkezés, program, kézműves tevékenység alapanyaga - fordítható. A 
támogatás összege nem használható fel: [pedagógus részére] személyi juttatásra és 
kapcsolódó járulékra és adóra." 
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Javasolja továbbá, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezet 2. mellékletét képező 

Megállapodás 2.2. alpontban szereplő "1.2." szövegrész helyébe az "1.1." szöveg lépjen, tekintettel 
ana, hogy a megállapodás-tervezetnek nincs 1.2. pontja. 

(245/1. módosító javaslat) 

Elnök: Az előterjesztés 2. mellékletét képező, az iskolai táborok, erdei iskolák működésének 2013. 
évi támogatásárakiírt pályázati kiírás Pályázati feltételek alcímében szereplő 2. pont (A pályázatnak 
tartalmaznia kell továbbá:) e) pontja- akkreditált erdei iskola esetében az akkreditációs számot- az 
elbírálásnál nem került figyelembevételre. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a 245/1. módosító javaslatot 
támogatja. [13/2013. (IV. ll.)] 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "Az iskolai táborok, erdei 
iskolák 2013. évi támogatásáról" szóló 245. számú előterjesztést a 245/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. [14/2013. (IV. ll.)] 

3.- napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlaura jelzálogjog bejegyzéshez történő előzetes hozzájárulás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a határozattervezetben szereplő 3. melléklet 
még nem készült el. Várhatóan a Gazdasági Bizottság keddi ülésére elkészül az anyag. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, az előterjesztést a melléklettel együtt, rendkívüli bizottsági 
ülés keretében tárgyalják. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, döntsön az előterjesztés napirendről történő levétele tárgyában. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal ,,A Budapest X kerület, 
Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra jelzálogjog 
bejegyzéshez történő előzetes hozzájárulásról" szóló 244. szám ú előterjesztést leveszi 
nopirendjéről. [1512013. (IV. ll.)} 
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4. napirendi pont: 
Kőbányán működő egyházak 2013. évi pályázati kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Véleménye szerint, szűk a Pályázat céljának megfogalmazása, kibővítené minden közösségi 
programra. Kérdéses számára az is, hogy egy szervezet, csak egy pályázatot nyújthat be. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Véleménye szerint, "Az elbírálásnál az alábbi pályázati célokat tudjuk 
figyelembe venni:" szövegrész felsorolásait pontosítani kell, és nem csak nagy értékű, de kis értékü 
eszköz beszerzését se támogassák. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök összegzi a vitában elhangzottakat: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő 

határozattervezet l. mellékletét képező Pályázati kiírásnak a bevezető része és a Pályázat célja 
alcím az alábbiak szerint módosuljon: 
"a Kőbányán szalgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január 1-jétől2013. december 31-éig 
terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, valamint 
kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi prograrnak támogatására. 

A pályázat keretében nem támogatható az egyházak közüzemi kiadása, karbantartása, 
felújítása, illetve a működéshez szükséges [nagy értékű] eszközök beszerzése." 

(246/1. módosító javaslat) 

Elnök javasolja továbbá, hogy a "Pályázati folyamat időrendje" alcím második mondata az 
alábbiak szerint módosuljon: 
"A pályázatokat a Képviselő-testület a 2013. [júniusi ülésén] május hónapban bírálja el. 
Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint." 

(246/2. módosító javaslat) 

Elnök javasolja továbbá, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezet l. mellékletét képző 
Pályázati kiírás szövegéből "Az elbírálásnál az alábbi pályázati célokat tudjuk figyelembe venni: 
( ... ) szövegrész, valamint annak 1-4. pontja kerüljön törlésre. 

(246/3. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O t gen, egyhangú szavazattal a 246/1-3. módosító 
javaslatokat támogatja. [16/2013. (IV. ll.)] 

Elnök ugyancsak a vitában elhangzottak alapján javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő 
határozattervezet l. mellékletét képező Pályázati kiírás "Pályázati feltételek" alcíme az alábbiak 
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szerint módosuljon: 
"- [Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.] Egy egyházközség több pályázatot IS 

benYJ.!jthat. 
- Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet." 

(246/4. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a 246/4. módosító javaslatot 
támogatja. [17/2013. (IV. ll.)] 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányán működő 
egyházak 2013. évi pályázati kiírásáról" szóló 246. szám ú előterjesztést a 24611-4. módosító 
javaslatok figyelembevételével támogatja. [18/2013. (IV. 11.)] 

5. napirendi pont: 
Az Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap országos rendezvényeihez történő csatlakozás 

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 238. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "Az Európai Mobilitási Hét 
- Autómentes Nap országos rendezvényeihez történő csatlakozásról" szóló 238. számú 
előterjesztést támogatja. [19/2013. (IV. ll.)] 

6. napirendi pont: 
Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. és 2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
"!. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete [200 OOO] 140 OOO Ft 
összeggel támogatja Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását azzal, hogy a 
támogatást megállapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utalja, amennyiben Csák Gyöngyi 
vagy a Fekete Sas Kiadó igazolja, hogy a kiadáshoz szükséges további [80 200 Ft] összeg 
rendelkezésre áll. 
2. A Képviselő-testület a [200 OOO] 140 OOO Ft összegű támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 2. sora terhére (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) 
biztosítj a." 

(234/1. módosító javaslat) 
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Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 23411. módosító javaslat támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a 23411. módosító j avaslatot 
támogatja. [20/2013. (IV. ll.)] 

7. napirendi pont: 
Gion Nándor író, újságíró részére emléktábla állítása 

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 233. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal "Gion Nándor író, újságíró 
részére emléktábla állításáról" szóló 233. számú előterjesztést támogatja. [2112013. (IV. ll.)] 

8. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva-elszámolásának 

szabályszerűségi felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 241. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal "A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. ev1 normatíva-elszámolásának szabályszerűségi 
felülvizsgálatáról" szóló 241. számú előterjesztést támogatja. [22/2013. (IV. ll.)] 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: 
A határozattervezet első mondata az alábbiak szerint módosuljon: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete számára a törvényi és a 
infonnációs hiányosságak nem teszik lehetővé a 2014. évi költségvetési koncepció elkészítését, így 
helyette a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés-készítésének további munkálatait az alábbiak 
szerint határozza meg." (232/1. módosító javaslat 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 6 tartózkodással a 234/1. módosító 
javaslatot nem támogatja. [23/2013. (IV. ll.)] 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással "A Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról" szóló 232. számú 
előterjesztést támogatja. [24/2013. (IV. ll.)] 

l O. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatására kiírt pályázat 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Kőbányai Roma Önkormányzat külön, más 
forrásból részesül támogatásban, ezért az előterjesztésben nem szerepel az anyaguk. Elmondja 
továbbá, hogy készült egy táblázat a legutóbbi népszámlálás adatai alapján a kőbányai 

nemzetiségek alakulásáról, tájékoztatásul e-mailben elküldi a Bizottság tagjai számára. 

Elnök: Amennyiben nincs· több hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 242. számú 
előterjesztés elfogadásáról 

25/2013. (IV. ll.) KOS határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatásárakiírt pályázatok elbírálásáról 
9 igen szavazattal, l tartózkodással 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Bolgár Önkormányzat részére a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatására benyújtott pályázata alapján bolgár játékos 
néprajzi bemutató és bábelőadás költségeihez bruttó 80 OOO Ft összegű támogatást biztosít -
megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 16. sora terhére. 

2. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Görög Önkom1ányzat részére a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2013. ev1 támogatására benyújtott pályázata alapján a 
Hagyományőrző Görög Kulturális Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, valamint a 
Kőbányai Görög Önkormányzat működési költségeihez bruttó 180 OOO Ft összegű támogatást 
biztosít - megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 16. sora terhére. 

3. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Horvát Önkormányzat részére a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatására benyújtott pályázata alapján a Horvát 
Hagyományőrző Tavaszköszöntő, a karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja, valamint a 
Kőbányai Horvát Önkormányzat működési költségeihez bruttó 180 OOO Ft összegű támogatást 
biztosít- megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 16. sora terhére. 
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4. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Lengyel Önkormányzat részére a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatására benyújtott pályázata alapján a Lengyel 
Függetlenség Napja, karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja költségeihez bruttó 90 OOO Ft 
összegű támogatást biztosít- megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 16. sora terhére. 

5. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Német Önkormányzat részére a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatására benyújtott pályázata alapján a Német 
Hagyományőrző Nyelvi Klub, a kőbányai német származású képzőművészek kiállítása, bruttó 170 
OOO Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerillet 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 
12. melléklet 16. sora terhére. 

6. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Örmény Önkormányzat a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2013. évi támogatására benyújtott pályázata alapján az Örmény Hagyományőrző 
Kőfestő Szakkör, az Örmény Függetlenség Napja, karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja, 
valamint a Kőbányai Örmény Önkormányzat működési költségeihez bruttó 160 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 16. sora terhére. 

7. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Román Önkormányzat részére a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatására benyújtott pályázata alapján a Román 
Gasztronómiai Nap, a Hit program valamint a Kőbányai Román Önkormányzat működési 
költségeihez bruttó 70 OOO Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkmmányzati rendelet 12. melléklet 16. sora terhére. 

8. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Ruszin Önkom1ányzat részére a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi támogatására benyújtott pályázata alapján a Ruszin 
Kulturális Hagyományőrző Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, valamint a 
Kőbányai Ruszin Önkormányzat működési költségeihez bruttó 70 OOO Ft összegű támogatást 
biztosít - megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 16. sora terhére. 
Határidő: 2013. április ll. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Megkéri Kálmánné Szabó Juditot röviden ismertesse a Bizottság tagjaival az általános 
iskolai beiratkozás adatait. 

Kálmánné Szabó Judit: Tájékoztatja a Bizottságat az általános iskolai beiratkozásról a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatójától kapott adatok alapján. 

Elnök: Bejelenti, hogy az SZMSZ 22.§ (l) bekezdésébenfoglaltak alapján 5 perc szünetet 
rendel el. 
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Szünet 

Szabóné Gerzson Sarolta és Lakatos Béla elhagyják az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

ll. napirendi pont: 
A 2013. évi kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az "A 2013. 
évi kitüntetések adományozásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Bejelenti, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Bizottság rendkívüli ülését 2013. 
április 16-án (kedden) 8 órára hívja össze. Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy 
a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését 1440 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

ll 



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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