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BUDAPEST FÖV ÁR~S x. KE~:tJLET ~~BÁ~YAI Ö~KOR ANYZA.t .... l .. l 
KEPVISELO-TESTULETENEK ; -·-"-"'' ,_, ·-'""·' 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOl.'TSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. augusztus 28-án a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László 
tér 29. I. em. 115.) megtartott ülés én. 

lí<'ÖV 1\ROS--X. Kli<~n')LI•:T 
Az ülés kezdetének időpontj a: 9°

0 
óra '"' 1 ':"i,~s~,::;1, 1 ;

1,~~t~~av ZAT. 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: /:>tati>s.' ' k[5+.iikoj.2;,d;}x -~ 
Révész Máriusz bizottsági elnök, l ,,, ... ·'r.· .. ; · 

Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Somlyódy Csaba, Szabóné berzson Sar61tM V~gai3 L. 
·r • b. · 1 · · l" · · r Q?n-:f stvan a 1zottsag <.epv1se o tagJ al, 1 -· ... :: ... · 

Beliczay Sándor, dr. P luzsik Andrásné, Vermes Zoltán, Vizi Tibof a 'bizottság nem képviselő 1 ,_.,,.Jó: 
1 

tagj ai. ; ~;j 5'{,/2_ / 9~)~;:;;j;;, ,. A!?L"ifJ 
Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: 
Lakatos Béla, a bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 

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

Dr. Egervári Éva 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Németh László 

Fe hér István 

Meghívottak: 
Jógáné Szabados Henrietta 
Gera Zoltán 
Sajóhelyi Gábor 
Rábel Krisztina 
Pál-Horváth Rita 
Gyöngyösi Istvánné 
Fe hér Gyöngyi 

jegyző 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X. Tankerület igazgató j a 
a Kőbányai Roma Önkormányzat vezetője 

a Humán Iroda részéről 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
pályázó 
pályázó 

Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 



Javasolja, hogy első napirendi pontként a "Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központtal 2013. június 19-én kötött Megállapodás módosításáról szóló" 511. szám ú 
előterjesztést, második napirendi pontként a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról" szóló 526. számú előterjesztést, harmadik napirendi pontként pedig a 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról szóló 475. számú 
előte1jesztést tárgyalja a Bizottság. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az ismertetett 
sorrendmódosítással az alábbiak szerint fogadja el napirendjét [87/2013. (VIII. 28.)]: 

Elnök: Az SZMSZ 61.§ (l) bekezdése alapján technikai hibamiatt új szavazást rendel el. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az ismertetett 
sorrendmódosítással az alábbiak szerint fogadja el napirendjét [88/2013. (VIII. 28.)]: 

1. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 19-én kötött 
Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
fizetendő tandíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: · dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

4. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola és a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői pályázatainak 
véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központtal2013. június 19-én kötött 

Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 511. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 19-én kötött Megállapodás 
módosításáról" szóló 511. számú előterjesztést támogatja [89/2013. (VIII. 28.)]. 
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2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 

fizetendő tandíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 526. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról szóló 
önkonnányzati rendelet megalkotásáról" szóló 526. számú előterjesztést támogatja [90/2013. 
(VIII. 28.)]. 

3. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Kálmánné Szabó Judit: Idén ötödik alkalommal került meghirdetésre a "Kőbánya számít 
Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj program. Az Iroda figyelembe vette a Bizottság 
kéréseit és javaslatait, ezáltal májusban módosításra került "Kőbánya számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet. 

Elnök: Érdeklődik, hogy a határozat l. mellékletében szereplő lista 24. helyén álló 
gyermeknek hány pontja lett? 

Kálmánné Szabó Judit: A 24. helyen álló gyermeknek 40 pontja lett és a többiek ez alatti 
pontszámot értek el. 

Elnök: Érdeklődik, hogy mennyi ösztöndíj került eddig kiosztásra? 

Kálmánné Szabó Judit: A tavalyi évben összesen ötvenhárom gyermeket, idén pedig 
hanninckilenc gyermeket támogatott az Önkormányzat. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2013. 
szeptember 12-én (csütörtökön) 16 órakor, várhatóan a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgánnesteri Hivatal házasságkötő termében (Budapest X., Szent László tér 29. II. em. 200.) 
ünnepélyes keretek között kerülnek kiosztásra az ösztöndíjak. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 475. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal ""Kőbánya számí t 
Rád" szociális alap ú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról" szóló 4 7 5. szám ú előterjesztést 

támogatja [91/2013. (VIII. 28.)]. 
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4. napirendi pont: 
A Kőbányai Fekete István Általános Iskola és a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 

Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői pályázatainak 
véleményezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Érdeklődik, hogy a pályázók hozzájárulnak-e a pályázatuk nyilvános ülésen való 
tárgyalás ához? 

A pályázók mindegyike kéri pályázatának zárt ülésen való tárgyalását. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján szavazzon a 
zárt ülés e/rendeléséről. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen a "Kőbányai Fekete István Altalános Iskola és a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciá!L~ Szakiskola 
intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről" szóló 524. számú eWterjesztést [92/2013. 
(VIII. 28.]. 

ZÁRTÜLÉS 

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

tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
határozatainak végrehajtásáról" szóló 472. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 
megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 13°5 órakor bezárja. 
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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 névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

1'1 y Cl"'"" 
2013 rv'-' .. 4'\.•.J-~..\ ~ -J. ' k K l 'l. Ok ' . ' S B. ' ....... ·e" ............. : ......... ora or megtartott u tura IS, tatasi es port 1zottsag 
ülésérő l. 

Bizottsági tagok: 

Révész Máriusz 

Dr. Csicsay Claudius Iván 

Gál Judit 

Szabóné Gerzson Sarolta 

Varga István 

Somlyódy Csaba 

Beliczay Sándor 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Vizi Tibor 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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