BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. február 28-án a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent
László tér 29. I. em. l 00.) megtartott rendkívüli ülésén.
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, Vizi Tibor a bizottság nem képviselő tagjai.

Távolmaradását előre jelezte:
Lakatos Béla
Somlyódy Csaba

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

Távolmaradás oka:
hivatalos elfoglaltság
külföldön tartózkodás

jegyző

Dr. Egervári Éva

alpolgármester
alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője
a Jogi Csoport részéről

Meghívottak:
Fürst Ágnes
Kálmánné Szabó Judit
Jógáné Szabados Henrietta

a Humán Iroda részéről
a Humán Iroda részéről
a Humán Iroda 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
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N apirendi pontok elfogadása

előtt

felszólal:

Elnök: Elmondja, hogy Beliczay Sándor meghívására kedden a budapesti kadet és junior Európabajnokságon szurkolhatott Beliczay Sándor vívó tanítványának, aki hannadik helyezést ért el.
Ezúton is gratulálnak neki. Amennyiben nincs észrevétel, kéri, szavazzanak a napirend
elfogadásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
a napirendjét:

1. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi pályázati kiírása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
2. A kiemelten támogatott sportegyesületek (FTC, KDSE, KISE, KSC, KTC, Törekvés)
támogatásáról szóló megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
3. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális kötött Közművelődési megállapodás módosítása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

Szabadidő

Egyesülettel

4. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatásárakiírt pályázat
Előterjesztő:
W eeber Tibor alpolgármester
5. A Szent György Hittanos Tábor céltartalékának felszabadítása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

l. napirendi pont:
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi pályázati kiírása
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 137. számú előterjesztés
elfogadásáról.

3/2013. (II. 28.) KOS határozat
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi pályázati kiírásáról
9 igen, egyhangú szavazattal
1. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. január ljétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban szervezett programjaira és a működési költségeik
támogatására pályázatot ír ki a határozat l. melléklete szerinti tartalommal.
2. A Bizottság a pályázati keretösszeget l OOO OOO Ft-ban határozza meg, amelynek fedezetéül a
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.)
önkonnányzati rendelet 12. mellékletének 16. sorának 3. oszlopa (általános tartalék) szolgál.
Határidő:
2013. február 28.
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője
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l. melléklet a 3/2013. (II. 28.) KOS határozathoz

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖTESTÜLETE
KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT
hirdet
helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatására
Pályázat célja:
A helyi nemzetiségi önkormányzatok történelmi identitásának erősítése, érdekeinek védelme,
nemzetiségi hagyományainak, kulturális autonómiájának, szellemi értékeinek ápolása és
megismertetése a kerületi lakossággal, etnikai önazonosságuk megőrzésének elősegítése érdekében,
elsősorban kerületi, illetve kerületben megrendezésre kerülő hagyományőrző, nyelvápoló,
kulturális, művészeti és sport tevékenységek rendezvények és események, valamint működési
költségek támogatása.
Konkrét és ellenőrizhető 2013. január l-jétől - 2013. december 31-éig tartó időszak között
megvalósuló kőbányai nemzetiségi önkormányzatok által szervezett hagyományőrző, nyelvápoló,
kulturális, művészeti és sport, valamint külföldi és belföldi testvérvárosi és nemzetiségekkel
összefüggő egyéb kapcsolatépítő tevékenységek támogatása, melyek hozzájárulnak a kerületi
lakosok nemzetiségi identitásának megerősödéséhez, szélesítik a színvonalas prograrnak kínálatát,
tartalmas szabadidő eltöltést nyújtanak, illetve az ismeretek bővítését szolgálják.
Nem támogatott, nem elszámolható költségek: a képviselők részére a személyi kiadások
(tiszteletdíj, BKV bérlet), mobiltelefon és járulékai, irodatakarítás.
A helyi nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek lebonyolításához pályázati úton elnyert
támogatás összegének maximum 20%-a fordítható étkezésre.
Pályázni lehet az alábbi feladatok megvalósítására:
- Működést elősegítő (nem működési költség jellegű) eszközök beszerzése, valamint képviselői
munkával összefüggő költségek (pid. irodaszerek, az irodai vezetékes telefon költségei és járulékai,
irodai eszközök karbantartása, javítása, tisztítószerek, könyvek, folyóiratok, naptárak stb.).
- A nemzetiségi tevékenységgel összefüggő hagyományőrző, kulturális, művészeti és hitéleti
prograrnak szervezése.
- A nemzetiség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása, dokumentálása. A
nemzetiség történetét, hagyományait bemutató előadások, kiállítások megrendezése.
- A nemzetiségi hagyományok megőrzése, folytatása, a közösségi élet megerősítése érdekében
szakkörök, tanfolyamok, tanulmányi kirándulások, szabadidős oktatási, kulturális, művészeti és
sport tevékenységek támogatása.
- A nemzetiségi nyelv oktatása, hagyományőrző nyelvi klub foglalkozások és szakkörök támogatása
(szakkörvezető, nyelvi klubvezető megbízási díja és járulékai, nyelvkönyv, szótár, cd, dvd lemezek,
stb.). Zenei hagyományőrző prograrnak oktatása, hangszerek vásárlásának támogatása.
- A nemzetiség nemzeti ünnepeinek, történelmi évfordulóinak, jelentősebb kulturális eseményeinek
megünneplése. Nemzetiségi hagyományőrző gyermektáborok szervezése.
- Nemzetiségi kulturális, művészeti, nemzetiségi hitélettel kapcsolatos rendezvények szervezése.
- Nemzetiségi könyvtár bővítése, nemzetiségekkel kapcsolatos kiadványok, filmek készítésének
támogatása.
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-Nemzetiségi irodalmi művek, hanganyagok (cd, dvd) kiadásának támogatása.
- Bel- és külföldi kapcsolattartás, rendezvények szervezése, lebonyolítása hazai és külföldi
települések nemzetiségeivel, az anyanyelvet beszélő országokkal.
- Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, a már meglévő kapcsolatok tovább erősítése céljából
szervezett közös rendezvények, kulturális, művészeti, hagyományőrző, nemzetiségi hitéleti, nyelvi,
sport prograrnak támogatása.
-Nemzetiségi beilleszkedést segítő programok szervezése.
A rendelkezésre álló keretössze g:
Pályázatonként elnyerhető támogatás:
Beadási határidő:

l OOO OOO Ft
200 OOO Ft
2013. március 28. (csütörtök) 15°0 óra.

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2013. április ll-ei bizottsági ülésén
bírálja el.

Támogatási időszak: 2013. január l. és 2013. december 31. között megvalósuló programokra és
müködési költségekre.
Pályázati feltételek:
- A pályázó helyi nemzetiségi önkormányzat a 2013. évi munkatervében
nyújthat be pályázatot

szereplő

programokra

Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet.

Az elszámolás módja:
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő két
hónapon belül, de legkésőbb 2013. december 31-éig.
2. Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, vagy a
támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem szabályosan használja fel, a következő évi
önkormányzati pályázatokból támogatásban nem részesülhet.
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie.
Kötelező

mellékletek csatolása:
A pályázó elfogadott 2013. évi munkaterve. A pályázni kívánt prograrnak részletes leírása,
programterve és költségterve.
Pályázati eljárás:
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján egy eredeti és egy
másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgám1esteri Hivatala, Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál (Nemzetiségek és
Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető
J ógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referenstől a+ 36-1-4318-7 48 telefonszámon, illetve
a szabados heni@kobanya.hu email címen.
A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton, illetve letölthető intemeten
a www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható!
A pályázat kiírója elutasítja azt a pályázatot, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek
Budapest, 2013. február 28.
Révész Máriusz s.k. elnök
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2. napirendi pont:
A kiemelten támogatott sportegyesületek (FTC, KDSE, KISE, KSC, KTC, Törekvés)
támogatásáról szóló megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Javasolja, egyenként nézzék át az egyesületek támogatásáról szóló megállapodásokat.
Elmondja, hogy a szerződéstervezetek csak a pénzügyi támogatásokról szólnak, nem terjednek ki a
terem-, pályabérlésre, illetve más jellegű támogatásra. Ezekre vonatkozóan az év folyamán lesznek
kiegészítések.
Radványi Gábor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a használatba adásról külön
núnden egyesülettel, melyről a bizottság tájékoztatást kap.

szerződést

írnak alá

Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezetek l. mellékletét képező
Megállapodások 2.2. pontja az alábbiak szerint egészüljön ki:
"2.2 ( ... )fedezi, továbbá a Kőbányai nagycsaládos kártyával rendelkezők számára a tagdíjból 20%
kedvezményt biztosít."
(135/1. módosító javaslat)
Előterjesztő

támogatja a 135/1. módosító javaslatot.

Dr. Csicsay Claudius Iván: Kéri, hogy a Ferencvárosi Torna Club támogatásáról külön
szavazzanak, mert a velük kötendő megállapodással kapcsolatban tartózkodni kíván a szavazásnáL

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 135. számú előterjesztés l. mellékletét
határozattervezet támogatásáról, a 13511. módosító javaslat figyelembevételével.

képező

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással "A kiemelten
támogatott sportegyesületek (FTC, KDSE, KISE, KSC, KTC, Törekvés) támogatásáról szóló
megállapodások felülvizsgálatáról" szóló 135. számú előterjesztés l. mellékletét támogatja.

Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 5. mellékletét képező
határozattervezet l. melléklete (Megállapodás) 4.1 pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 24. sor 3. oszlopban
meghatározott 8 OOO OOO Ft, azaz nyolcmillió forint összegű támogatást nyújt a Törekvés SE
részére, amelyet a jelen szerződés aláírását - és a Törekvés SE működéséről, vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával
készített beszámoló bíróság részére történő igazolt benyújtását - követően átutal a Törekvés SE
OTP Bank Nyrt. 11710002-22441807 számú számlájára az alábbi ütemezés szerint:
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2013. március hónapban
2013. április hónapban
2013. május hónapban
2013. június hónapban
2013. július hónapban

[4
[l
[l
[l
[l

OOO
OOO
OOO
OOO
OOO

OOO Ft], 6 OOO OOO Ft,
OOO Ft], 500 OOO Ft,
OOO Ft], 500 OOO Ft
OOO Ft], 500 OOO Ft
OOO Ft], 500 OOO Ft."
(135/2. módosító javaslat)

Beliczay Sándor: Megköszöni a támogatást, amit évek óta kapnak az ÖnkormányzattóL Elmondja,
hogy az elmúlt években jól gazdálkodtak a kapott támogatásokkal, hiszen a vívó szakosztály 5
millió forint plusszal zárta a tavalyi évet, és ezt az évet is nyugodtan kezdhették volna, azonban a
telep fenntartására több mint 4 millió forintot fizettek ki. Reménytelen helyzetbe kerültek,
márciusban már nem tudnak fizetést adni. Reméli, hogy az Önkormányzat segítségével kilábalnak
ebből a nehéz helyzetbőL
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 135. számú
előterjesztés 2-6. mellékletének támogatásáról, a módosító javaslatok figyelembevételével.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A kiemelten támogatott
sportegyesületek (FTC, KDSE, KISE, KSC, KTC, Törekvés) támogatásáról szóló megállapodások
felülvizsgálatáról" szóló 135. számú előterjesztés 2-6. mellékletét támogatja.

3. napirendi pont:
A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kolturális-Szabadidő Egyesülettel
kötött Közművelődési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

Napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Vizi Tibor: Elmondja, hogy január közepén büszkén mondta, hogy a művelődési központnak nincs
tartozása, sajnos ez már nincs így. Nagy szükségük van a támogatásra a közüzemi számlák, bérek
ki fizetéséhez.
Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező közművelődési megállapodás 2.
pontja az alábbiak szerint módosuljon, illetve egészüljön ki egy 3. ponttal:

.2. Az Alapszerződés IV. 2. pontja helyébe az alábbi lép:
"IV.

2. A Támogató 2013. évben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. ev1
költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. oszlop
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alapján 12 OOO OOO Ft, azaz tizenkettőmillió forint összegű támogatást biztosít a Támogatott
részére, amely összeg az alábbi ütemezéssei kerül átutalásra:
Hónap

Év:
-

Támogatási összeg[:]

[Megjegyzés:]

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

[2013.]

[január]

[4 OOO OOO Ft]

[átutalás nem történt]

[2013.]

Február]

[4 OOO OOO Ft]

[átutalás nem történt]

11l...2_000 OOO Ft

[átutalás nem történt]

2013.

március

2013.

április

l 500 OOO Ft

2013.

május

l OOO OOO Ft

2013.

június
Összesen::

500 OOO Ft •

12 OOO OOO Ft

A Támogató a támogatási összeget a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési
feladatok díjának és költségeinek részbeni megtérítésére nyújtja akként, hogy a Támogatott azt
költségkímélő módon használja fel, azaz a művészeti csoportok gyakorlati képzéséhez saját
munkaerőt használ és csak 40% mértékig foglalkoztat külső előadókat, vásárol előadásokat.
"3. A Támogatott a Kőbányai nagycsaládos kártyával rendelkezők számára a tagdíjból 20%
kedvezményt biztosít."
(134/1. módosító javaslat)
Előterjesztő

támogatja a 134/1. módosító javaslatot.

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 134. számú
előterjesztés támogatásáról, a 13411. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai és Vasutas
Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesülettel kötött Közművelődési
megállapodás módosításáról" szóló 134. számú előterjesztést támogatja. (Érvénytelen szavazás)
Dr. Szabó Krisztián: Törvényességi észrevételt tesz, Vizi Tibor személyes érintettsége miatt nem
szavazhat az előterjesztés támogatásáról.
Elnök: Az SZMSZ 61. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ismételt szavazást rendel el.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal (l fő érintettség miatt nem
szavazott) "A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő
Egyesülettel kötött Közművelődési megállapodás módosításáról" szóló 134. számú előterjesztést
támogatja.

4. napirendi pont:
Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatására kiírt pályázat
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 138. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Az iskolai táborok, erdei
iskolák 2013. évi támogatásárakiírt pályázatról" szóló 138. számú előterjesztést támogatja.

5. napirendi pont:
A Szent György Hittanos Tábor céltartalékának felszabadítása
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 136. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A Szent György Hittanos
Tábor céltartalékának felszabadításáról" szóló 136. számú előterjesztést támogatja.

A napirendi pontok tárgyalása után felszólal:

Dr. Csicsay Claudius Iván: Elmondja, hogy a Képviselő-testület mai rendkívüli ülésén
megtárgyalják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az Öveges
Program keretében létrejövő konzorciumi megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést.
Érdeklődik, hogy a Bizottság tárgyalja-e, hiszen érintett a kérdésben?

Elnök: Támogatja a felvetést, kéri a Bizottság tagjait szavazzanak az

előterjesztés

napirendre

vételéről.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendjére a
következő napirendi pontot:
.. 6.
Konzorciumi megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az
Önkormányzat között az Öveges Program keretében
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester"

6. napirendi pont:
Konzorciumi megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az
Önkormányzat között az Öveges Program keretében
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
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N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal:

Radványi Gábor: Röviden tájékoztatja a Bizottságat a konzorciumi megállapodás-tervezet
részleteiről.

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 140. számú
előterjesztés

támogatásáról.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Konzorciumi
megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az
Öveges Program keretében" tárgyú 140. számú előterjesztést támogatja.

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a bizottság a napirendeket
megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendkívüli ülését 940 órakor bezárja.

K. m. f.

Révész Máriusz
bizottsági elnök

Vermes Zoltán
bizottsági tag

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

jegyző
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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

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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