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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. április 7-én megtartott ülésén a 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115. sz.)  
 
Az ülés kezdetének időpontja: 9,10 óra 
 
 
J e l e n  v a n n a k :  
Révész Máriusz bizottsági elnök, Gál Judit, Szabóné Gerzson Sarolta, Varga István, Tokody 
Marcell Gergely a bizottság képviselő tagjai, 
dr. Pluzsik Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vizi Tibor a bizottság nem képviselő 
tagjai 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
dr. Csicsay Claudius Iván a bizottság képviselő tagja, 
Beliczay Sándor a bizottság nem képviselő tagja. 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor alpolgármester 
Weeber Tibor  alpolgármester 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Humán Iroda részéről 
Baranyi Anikó Anna Humán Iroda részéről 
Tóth Istvánné Humán Iroda részéről 
Hanzik Ágnes Humán Iroda részéről 
Rappi Gabriella Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről  
dr. Boldog Krisztina jogász 
Horváthné dr. Tóth Enikő  Polgármesteri Kabinet részéről 
Jógáné Szabados Henrietta Humán Iroda  részéről 
Nagy István Humán Iroda  részéről 
Vrábel Katalin Humán Iroda részéről 
 
 
Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Inguszné dr. Barabás Rita Kőbányai Német Önkormányzat elnöke 
Fehér István Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke  
Koltai Attila Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

elnökhelyettese 
Katonáné Szelényi Éva Zsivaly utcai Óvoda 
Baloghné Stadler Irén Aprók Háza Óvoda 
Czanka Lajosné Gyöngyike Óvoda 
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Murányiné Bényei Ibolya Gézengúz Óvoda 
Nagy Ágota Csodafa Óvoda 
Antalics Hajnalka Hárslevelű Óvoda 
Ujvári Józsefné Gépmadár Óvoda 
Szigetiné Mezei Gabriella Gyermekek Háza Óvoda 
Potos Ilona Sportszövetség részéről 
Kuhn András Fekete István Általános Iskola igazgató       
Menyhárt Sándor Szent László Általános Iskola igazgató 
Deézsi Tibor Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
Benkóné Turcsányi Ildikó Pedagógus Szakszervezet részéről 
Győrffy László mb. intézményvezető 
Széll Rita Zeneiskola vezetője 
Somorai László PRO-KOORD Bt 
Lakatos László Rákosmente Rádió és  Műsorszolgáltató Kft. műsorvezető 
 
 
ELNÖK: Révész Máriusz 
 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Gömör Katalin vezeti. 
 
Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
 
141/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat a Zsivaj Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
nyugdíjazás miatti megszüntetésére, és pénzügyi fedezet biztosítására 
„BIZALMAS” 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     

 
 

2. Javaslat a Zsivaj Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     

 
 

3. Javaslat céltartalék felszabadítására, az óvodák számára bértömeg 
biztosítása céljából 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     
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4. Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megalkotására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester  
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  

 
 

5. Javaslat fedett jégpálya létesítésére 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Szabó László vezérigazgató  

 
 

6. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat május 
elsejei rendezvényeinek programjára 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester  
Előkészítésért felelős:  Győrffy László  mb. intézményvezető 

 
 

7. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő céltartalékok 
felosztására, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogköréből 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  

 
 

8. Javaslat az erdei iskolák és nyári táborok támogatásáról szóló pályázat elbírálására. 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester  
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  

 
 

9. Javaslat a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző 
csoportok támogatására kiírt pályázat elbírálására. 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester  
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  

 
 

10. Javaslat a kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint a nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
pályázatainak elbírálására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester  
Előkészítésért felelős:  Jógáné Szabados Henrietta  

 
 
 

11. Javaslat a kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok pályázatának 
elbírálására, támogatási összeg meghatározására. 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester  
Előkészítésért felelős:  Jógáné Szabados Henrietta  
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12. Javaslat a kőbányai sportszervezetek sportcélú 2011/1. félévi támogatása 
pályázatainak elbírálására  
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Nagy István  

 
 
13. Javaslat a kőbányai hátrányos helyzetű gyerekek sportcélú, valamint hazánk 

nemzetközi szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének támogatására 
című pályázat elbírálására, támogatási összeg meghatározására  
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Nagy István  

 
 

14. Javaslat a diákönkormányzatok, ifjúsági szervezetek, egyházak ifjúsági szervezetei 
működésének támogatása című pályázat elbírálására, támogatási összeg 
meghatározására  
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Nagy István  

 
15. Javaslat sportcsoport támogatások elosztására 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  Nagy István  

 
 

16. Beszámoló a kőbányai kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és tájékoztató a 2010. évi munkatervi tevékenységéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester  
Előkészítésért felelős:  Jógáné Szabados Henrietta  

 
 

17. Javaslat kőbányai roma közéleti rádiós műsor indításának támogatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     

 
 

18. Javaslat a Rákóczi Szövetség által meghirdetett ösztöndíj támogatására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     

 
 

19. Javaslat közoktatási szakértők díjazásának kifizetésére 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     

 
 

20. Tájékoztatás Liszt Ferenc eltulajdonított szobrának pótlása ügyében 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     
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21. Javaslat a 2011. évi szeptemberi Liszt Zongoraverseny nevezési díjának 
biztosítására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     

 
 

22. Oláhné Jelli Zsuzsa részére ingyenes uszoda-használat biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett     

 
 
ELNÖK: az  1./ napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a./ 
pontja alapján. 

 
 

1./ Napirendi pont:  
Javaslat a Zsivaj Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás 
miatti megszüntetésére, és pénzügyi fedezet biztosítására  

 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 

2./ Napirendi pont:  
Javaslat a Zsivaj Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatására 
 

145/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal öt évre szóló határozott időre írja ki a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, 
Zsivaj u. 1-3.) vezetői tevékenységének ellátására szóló pályázatot. A pályázati kiírást a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, továbbá 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
 
 

 1. melléklet 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. szakasz alapján 

pályázatot hirdet 
 

Zsivaj Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
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Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre: 2011. augusztus 19-étől – 2016. július 31-éig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 
 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltató jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek:  

• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18. §-a szerint, 
• magyar állampolgárság,  
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló 
szakmai önéletrajz, 

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti),  
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata,  
• nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe 

vételével, 
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel. 

A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. június 6.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ehrenberger Krisztina nyújt a     
4338-330-as telefonszámon. 
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A pályázat benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak a Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
………………/2011./II., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 
 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési ügyekért felelős szervezeti 
egységéhez kell benyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület hozza 
meg. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. augusztus 18. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny:    2011. május 
www.nki.gov.hu honlapon:           2011. május 
www.kobanya.hu honlapon:          2011. május 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 

 
3./ Napirendi pont:  
Javaslat céltartalék felszabadítására, az óvodák számára bértömeg 
biztosítása céljából 
 

146/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „Javaslat céltartalék felszabadítására, az 
óvodák számára bértömeg biztosítása céljából” című előterjesztést leveszi napirendjéről, 
azzal, hogy készüljön egy új előterjesztés, amely rendelkezik a munkaközösség támogatásával 
és  szakmailag is megfelelő.   

 
 
4./ Napirendi pont:  
Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megalkotására 
 

147/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát hagyja 
jóvá. Egyben kérje fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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148/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megfontolásra javasolja  a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt Újhegyi 
sétány 16. szám alatti telephely nevének megváltoztatását, amely jelenleg AGORA néven 
szerepel. A Bizottság felkéri a polgármestert egy új előterjesztés elkészíttetésével. 
 
 

5./ Napirendi pont:  
Javaslat fedett jégpálya létesítésére 
 

149/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság leveszi napirendjéről a fedett jégpálya létesítésére 
vonatkozó előterjesztést azzal, hogy a témával kapcsolatban készüljön egy átfogóbb és 
mindenre kiterjedőbb anyag. A Bizottság ezután kíván foglalkozni a témával.  
 
 

6./ Napirendi pont:  
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat május elsejei 
rendezvényeinek programjára 
 

150/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. április 30-án és május 1-jén a 
PROKOORD Production Irodával közösen rendezendő programját. 
 
 
151/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. április 30-ai és május 1-jei programjainak 
megszervezésére és marketing reklám költségeire bruttó 5 800 000 Ft összeget biztosítson 
(pénzeszköz átadással) a Polgármesteri Kabinet költségvetésébe betervezett összegből. 
 

7./ Napirendi pont:  
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő céltartalékok 
felosztására, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogköréből 
 

152/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
szereplő működési célú általános és céltartalék felosztását, a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság rendelkezési jogköréből az alábbi felosztásban fogadja el.  
 
Működési célú általános tartalék: e Ft-ban 
Civil Szervezetek pályázat 4 500 
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Kisebbségek 3 000 
Diákok, ifjúság 3 000 
Ösztöndíj pályázat 3 000 
Erdei iskolák és nyári tábor*     500 
Kőbányai művészek 1 000 
Szent György hittanos tábor     800 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsági tartalék 4 200 
Összesen 20 000 
  
Működési célú céltartalék pályázatokra:  
Sportegyesületek támogatása 12 000 
Szegény gyerekek sportdíjára   3 000 
Összesen 15 000 
  
* Erdei iskolák és nyári táborok támogatására a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében 
további 8.000 e Ft áll rendelkezésre.  
 
 

8./ Napirendi pont:  
Javaslat az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2011. évi támogatásáról 
szóló pályázat elbírálására 
 

153/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság támogatja „Az erdei iskolák és nyári táborok 
működésének 2011. évi támogatására” kiírt pályázatra beérkezett pályázatokat az előterjesztés 
1. és 2. mellékletében meghatározott összeggel az önkormányzat 2011. évi költségvetésről 
szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján. 
 
 

9./ Napirendi pont:  
Javaslat a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző 
csoportok támogatására kiírt pályázat elbírálására 

 
154/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „kerületi kulturális rendezvények és kulturális 
tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 2011. évi támogatására” rendelt 
céltartalék terhére az alábbi intézményeket támogatja: 
 

Kékvirág Óvoda Szüreti mulatság  83 000 Ft 
Aprók Háza Óvoda Aprók Napja családi napon  163 750 Ft 
Kiskakas Óvoda Gyermeknapi Családi rendezvény 120 000 Ft 
Hárslevelű Óvoda "Hárslevelű Szünet-elő" 83 750 Ft 
Gézengúz Óvoda Óvoda születésnap 62 500 Ft 
Janikovszky Éva Általános Iskola – 
Bánya Művészeti 150 000 Ft 
Janikovszky Éva Általános Iskola – 
Bánya Táncművészeti Gála 150 000 Ft 
Janikovszky Éva Általános Iskola - Üllői  Művészetterápiás rajzműhely 150 000 Ft 
Harmat Általános Iskola  Kulturális bemutatkozás                         150 000 Ft 
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Harmat Általános Iskola  Mesterségek udvara 150 000 Ft 
Harmat Általános Iskola  Kórustalálkozó 300 000 Ft 
Szervátiusz Jenő Általános iskola  "Kőmazsik" bábcsoport 200 000 Ft 
Kertvárosi Általános Iskola Ki mit tud a Kertvárosban? 150 000 Ft 
Kada Mihály Általános Iskola   Múzeumlátogatás 200 000 Ft 
Széchenyi István Magyar- Német 
Ált.Isk. Családi és gyermek programok 300 000 Ft 
Széchenyi István Magyar- Német 
Ált.Isk. Újhegyi Családi napok 200 000 Ft 
Szent László  Általános Iskola Iskolanap 150 000 Ft 
Szent László  Általános Iskola Kicsinyek kórusa  250 000 Ft 
Szent László  Általános Iskola Adventi koncertek 200 000 Ft 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ 

Mesefesztivál és  
 Nemzetközi Gyermek Néptánc 
Fesztivál 700 000 Ft 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ Pataky Nőikar  

250 000 Ft 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ Kőbánya Fotóklub  

250 000 Ft 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ Kőbánya Férfikar  

100 000 Ft 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ Hagyományőrző játszóházak  

383 000 Ft 
Nevelési Tanácsadó és Ped. Sz. Sz. Éneklő Ifjúság Hangverseny 144 000 Ft 
Zeneiskola Az OPERA- és MUSICALSTÚDIÓ  250 000 Ft 
Zeneiskola Népzene bemutató 150 000 Ft 
Zeneiskola Zeneiskolai Nyílt Nap 50 000 Ft 
Zeneiskola A zeneiskola zenekarai 400 000 Ft 
Szent László Gimnázium Kórusának utazása Finnországba 400 000 Ft 
Zrínyi Miklós Gimnázium Musical - stúdió és Zenei Klub 250 000 Ft 

"A zene mindenkié" Egyesület Örömkoncert a fogyatékosok 
világnapján 100 000 Ft 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos  
Egyesülete 
 (IFELORE) 

 
Országos Elsősegélynyújtó verseny , 

200 000 Ft 

Bem József Bajtársi Egyesület Évfordulós színházi felolvasás 
60 000 Ft 

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete Könyvkiadás és kapcsolódó költségei 250 000 Ft 
Budapest Kőbányai Református 
Egyházközösség 
Sztárai Mihály Vegyes Kara  

Jószolgálati turné 
400 000 Ft 

Budapest - Külsőkőbánya Szent Család 
Plébánia 

Plébániai Családos kirándulás 
(énnekkarának és színjátszó 
csoportjának) 150 000 Ft 

Kőbányai Képző- és Iparművészek 
Egyesülete VII. Biennále 

300 000 Ft 

Kőbányai Fiatalok Egyesülete Nyári tánctábor 
100 000 Ft 

Válaszút Népművészeti Egyesület A Válaszút táncegyüttes fellépései 350 000 Ft 
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155/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „kerületi kulturális rendezvények és kulturális 
tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 2011. évi támogatására” rendelt 
céltartalék terhére kiírt pályázat keretében az alábbi intézményeket nem támogatja: 
 

- Giorgio Perlasca Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 
- Életrevaló Karitatív Egyesület. 

 
 
156/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a „kerületi 
kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben 
történő 2011. évi támogatására” rendelt céltartalék terhére az alábbi alapítványok 
támogatását: 
 
 

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 2011. évi programok 400 000 Ft 

Sokproblémás Családokért Alapítvány  
Betegkönyvtár fejlesztése 250 000 Ft 

Tébláb Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Nemzetközi Gyermekfesztivál 

350 000 Ft 
Tébláb Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Éves kulturális tevékenység 
támogatása 250 000 Ft 

Sors Bona alapítvány  Tantermen kívüli tanulás 300 000 Ft 
 
 
10./ Napirendi pont:  
Javaslat a kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint a nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
pályázatainak elbírálására 
 

157/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Bem József Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, 
Hungária krt. 5-7.) részére a „a kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint a nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
pályázatainak elbírálására” kiírt pályázatára a kulturális, hagyományőrző, sport, 
közművelődési programok, valamint működési költségekre bruttó 120 000 Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
158/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Kőbányai Református Egyházközség 
(1105 Budapest, Ihász utca15.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a magyarnagykapusi kirándulás autóbusz szállítási és 
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belépőjegyek vásárlása költségeire bruttó 120 000 Ft összegű támogatást biztosít - 
megállapodás keretében - a bizottság  általános tartalékkerete terhére. 
 
 
159/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest-Külsőkőbánya Szent Család Plébánia 
(1103 Budapest, Kada utca 25.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára az IFI színjátszó csoport programjaira,a balatongyöröki 
ministráns tábor utazási költségeire bruttó 180 000 Ft összegű támogatást biztosít - 
megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
160/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 ellenszavazattal, egyhangú) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapesti Görögkatolikus Egyházközség  (1074 
Budapest, Rózsák tere 10.) számlájára a kőbányai tagszervezete részére a „kőbányai 
székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a Conti kápolna fűtés, 
világítás költségeire támogatást nem biztosít. 
 
 
161/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 ellenszavazattal, egyhangú) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Kőbánya Szent László Plébánia (1102 
Budapest, Szent László tér 25.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a Szent László templomban négy kamerarendszer kialakítása 
költségeire támogatást nem biztosít. 
 
 
162/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest- Rákosfalvai Református 
Egyházközség (1106 Budapest, Kerepesi út 69.) részére a „kőbányai székhelyű civil 
szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a templomkert rendbetétele kerti 
bútorok, valamint gyermeknap és közösségépítő programok költségeire bruttó 100 000 Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
163/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért CIKK Egyesület 
(1108 Budapest, Mádi u. 173.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára az önkéntes program szervezése, helytörténeti és helyismereti 
foglalkozások szervezése autóbusz szállítási és működési költségeire bruttó 260 000 Ft 
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összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
164/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete (1077 
Budapest, Wesselényi utca 17.) számlájára Kőbányai Cukorbetegek Klubja (1105 Bp., 
Havas I. utca 1.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a klubösszejövetelek, színház és múzeumi látogatások belépőjegyek vásárlása, 
valamint decemberi program működési költségeire bruttó 70 000 Ft összegű támogatást 
biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
165/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Életrevaló Karitatív Egyesület (1101 Budapest, 
Vaskő u. 1.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a Szeptemberfeszten, illetve a Rendvédelmi napon  bemutatott díjazott kisfilmek 
bemutatása, valamint drogprevenciós programok költségeire bruttó 100 000 Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
166/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 ellenszavazattal, egyhangú) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Érdekvédelmi Tanácsadók Országos 
Szövetsége (1105 Budapest, Kápolna utca 13.) részére a „kőbányai székhelyű civil 
szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a társasház közbiztonságának javítása 
költségeire támogatást nem biztosít. 
  
 
167/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, 
Szabadidő és Sport Egyesülete (1106 Budapest, Hatház u. 11.) részére a „kőbányai 
székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a tanulmányi kirándulás 
autóbusz szállítása, étkezés, belépőjegyek, környezetvédelmi és karácsonyi programok, 
valamint az egyesület működési költségeire bruttó 230 000 Ft összegű támogatást biztosít - 
megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
168/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos 
Egyesülete (1105 Budapest, Előd utca 1.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, 
valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. 
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évi támogatására” kiírt pályázatára az egyesület ifjúsági szervezete egészségmegőrző 
programjaira, szakmai fejlesztése és oktatató képzése, valamint működési költségeire bruttó 
200 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános 
tartalékkerete terhére. 
 
 
169/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 ellenszavazattal, egyhangú) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kis Cimborák Nonprofit Kft (1108 Budapest, 
Szegély utca 3/300.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a családi napközi épület fűtés korszerűsítése és szigetelése, valamint nyílászáró 
csere költségeire támogatást nem biztosít. 
 
 
170/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Fiatalok Egyesülete (1105 Budapest, 
Havas Ignác u. 1.) részére „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a Magic Dance tánccsoport autóbuszbérlése és évzáró táncgála terembérleti díj 
költségeire bruttó 70 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
171/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Irók, Költők Egyesülete (1104 
Budapest, Kada u. 97.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára az egyesület 2011. évi működési költségeire (OTP 
számlavezetés, postaköltség, irodaszer, könyvelés, virág, koszorú, előadói díj, szállítás, 
festékpatron), valamint a konferencia irodalmi részvételi díja költségeire bruttó 170 000 Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
172/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Liget Egyesület (1102 Budapest, 
Halom utca 37/B.) részére „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a sakk-oktatás fejlesztése, demonstrációs tábla és az egyesület 2011. évi működési 
költségeire bruttó 50 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
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173/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) számlájára a Kőbányai Csontritkulásos és 
Mozgásszervi Betegek Klubja részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a szakmai konferencia program, kirándulás és a klub 2011. évi 
működési költségeire bruttó 150 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére 
 
 
174/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) számlájára a Koccintós néptánccsoport részére a 
„kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a kulturális 
csereprogram és görög-magyar gálaműsor zenekar fellépési és hangtechnikai költségeire 
bruttó 230 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság 
általános tartalékkerete terhére 
 
 
175/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) számlájára a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 
részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a 
pedagógus és karácsonyi ünnepség rendezése költségeire bruttó 270 000 Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére 
 
 
176/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) számlájára a Harmat Nyugdíjas Klub részére a 
„kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a gyöngyösi 
autóbuszbérlés és múzeumi belépőjegyek költségeire bruttó 120 000 Ft összegű támogatást 
biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére 
 
 
177/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) számlájára a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Szervezete részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára az esztergomi buszbérlés, egészségmegőrző közösségépítő program és karácsonyi 
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rendezvény költségeire bruttó 120 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére 
 
 
178/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) számlájára a Kőbányai Nyugdíjasok Klubja részére 
a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a népdalkör 
működési és az autóbusz kirándulás autóbuszbérlés és múzeumi belépőjegyek költségeire 
bruttó 120 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság 
általános tartalékkerete terhére 
 
 
179/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) számlájára az Örökzöld Nyugdíjas Klub részére a 
„kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a pécsi  
kirándulás autóbuszbérlés, szállás, idegenvezető és múzeumi belépőjegyek költségeire bruttó 
120 0000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános 
tartalékkerete terhére 
 
 
180/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 
(1105 Budapest, Harmat utca 23.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a csoportos kiállítások szállítási és működési költségeire 
bruttó 200 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság 
általános tartalékkerete terhére. 
 
 
181/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az 1956-os Magyarok Világszövetsége (1097 
Budapest, Koppány utca 5-11.) számlájára a kőbányai tagszervezet (1102 Bp. Ónódi utca 1.) 
részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a 
helyiség bérleti díja, világítás, fűtés, vízdíj, ünnepi megemlékezés programok, valamint iroda 
működéséhez szükséges eszközök költségeire bruttó 100 000 Ft összegű támogatást biztosít - 
megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
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182/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Magyar Rákellenes Liga (1123 Budapest, Ráth 
György utca 6.) számlájára a Magyar Rákellenes Liga Kőbányai Alapszervezete részére a 
„kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a szekszárdi 
kirándulás szállás és étkezés, szentendrei hajóút, múzeumi belépő valamint karácsonyi 
programok költségeire bruttó 120 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
183/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 
(1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.) számlájára a Kőbányai Nyugdíjas Szakszervezet 
(1105 Budapest, Havas utca 1-3.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a gárdonyi kirándulás buszbérlés valamint fürdőbelépők 
költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
184/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a M-Érték Kulturális Egyesület (1104 Budapest, 
Harmat utca 76.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a családi meseklub program és az egyesület működési költségeire bruttó 140 000 
Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
185/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Mozgássérültek Budapesti Egyesület (1136 
Budapest, Hegedűs Gyula utca 43.) számlájára a kőbányai tagszervezete (1106 Budapest, 
Halom u. 37/b.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a szervezet szállítási, táborozási, karácsonyi program és dologi költségekre bruttó 
270 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános 
tartalékkerete terhére. 
 
 
186/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László 
Egyesülete (1103 Budapest, Örmény u. 12.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, 
valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. 
évi támogatására” kiírt pályázatára a havi összejövetelek, a nyári gyermek és családos tábor 
kézműves anyagok, szállás és étkezés költségeire, a gyermeknapi és karácsonyi 
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ajándékkészítéshez kézműves alapanyagok és az egyesület 2011. évi működési költségeire 
bruttó 270 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság 
általános tartalékkerete terhére. 
 
 
187/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (1056 
Budapest Március 15. tér 8.) számlájára a NOE Óhegyi Csoport (1105 Budapest, Bolgár utca 
6.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a 
havi összejövetelek, a nyári tábor kézműves anyagok, szervezés és hirdetés költségeire, 
valamint az egyesület 2011. évi működési költségeire bruttó 270 000 Ft összegű támogatást 
biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
188/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Rákbetegek Országos Szövetsége (1122 
Budapest, Ráth György utca 7-9.) számlájára a Kőbányai Reménysugár Klub ( 1107 
Budapest, Bihari utca 15.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a mátrai kirándulás szállítás és belépőjegyek, kezelések 
költségeihez bruttó 120 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
189/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 ellenszavazattal, egyhangú) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) számlájára a 
Hagyományőrző Kör részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a héregi kirándulás szállás, utazás, belépőjegyek és kézműves 
anyagok költségeihez támogatást nem biztosít. 
 
 
190/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Sibrik Kertszépítő Egyesület (1108 Budapest, 
Maglódi út 105/c.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a közösségépítő klub helyiség (villanyszámla, kirándulás utazási és 
belépőjegyek), valamint az egyesület működési költségeire bruttó 80 000 Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
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191/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság „A zene mindenkié” Egyesület (1102 Budapest, 
Füzér utca 27/a.) részére a „kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a fogyatékos gyermekek zenei nevelése és oktatása, (terembérlet, tanár előadói 
díja) költségeire bruttó 50 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 

 
 
11./ Napirendi pont:  
Javaslat a kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok pályázatának 
elbírálására, támogatási összeg meghatározására. 
 

192/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 
részére a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től - 2011. 
augusztus 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt 
pályázatára a Hagyományőrző Kulturális Est megrendezése, valamint bolgár nyelvű könyvek, 
CD, DVD-k beszerzése költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság 
általános tartalékkerete terhére. 
 
 
193/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
részére a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től - 2011. 
augusztus 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt 
pályázatára a drogprevenció és életmód segítő előadások megrendezése költségeire bruttó 50 
000 Ft, valamint a Kőbányai Rajkó Zenekar megalakítása költségeire bruttó 300 000 Ft, 
összesen bruttó 350 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
194/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 
részére a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től - 2011. 
augusztus 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt 
pályázatára a Hagyományőrző Görög Kulturális Est megrendezése, valamint működési 
költségeire bruttó 210 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
. 
 
195/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
részére a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től-2011. augusztus 
31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára a 
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Horvát Hagyományőrző Tavaszköszöntő rendezvény megrendezése, valamint működési 
költségeire bruttó 200 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
 
196/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 
részére a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től - 2011. 
augusztus 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt 
pályázatára a Szent Kinga Kórus párizsi vendégszereplése útiköltsége, valamint működési 
költségeire bruttó 180 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
197/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Német Önkormányzat részére a 
„kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től - 2011. augusztus 31-éig 
terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára a 
NémetHagyományőrző Nyelvi Klub, valamint működési költségeire bruttó 170 000 Ft 
összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
198/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
részére a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től - 2011. 
augusztus 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt 
pályázatára az Örmény Hagyományőrző Kőfestő Szakkör, az Örmény Genocídium 
Emlékrendezvény megrendezése, valamint működési költségeire bruttó 150 000 Ft összegű 
támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
199/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi 
Önkormányzat részére a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től 
- 2011. augusztus 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” 
kiírt pályázatára a hitéleti program megrendezése, valamint működési költségeire bruttó 
80 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
200/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 
részére a „kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. január 1-től - 2011. 
augusztus 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt 
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pályázatára a színpadi előadás, könyvbemutató, könyvvásár, zenés fellépés költségeihez 
bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
 

12./ Napirendi pont:  
Javaslat a kőbányai sportegyesületek és sportszervezetek működésének, valamint a 
tevékenységük során megvalósuló programok, események, kezdeményezések 
támogatására című pályázat elbírálására, támogatási összeg meghatározására  
 

201/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „Javaslat a kőbányai sportegyesületek és 
sportszervezetek működésének, valamint a tevékenységük során megvalósuló programok, 
események, kezdeményezések támogatására című pályázat elbírálására, támogatási összeg 
meghatározására” című előterjesztést leveszi napirendjéről, azt egy rendkívüli ülés keretében 
kívánja megtárgyalni. 
 
 
 

13./ Napirendi pont:  
Javaslat a kőbányai hátrányos helyzetű gyerekek sportcélú, valamint hazánk 
nemzetközi szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének támogatására 
című pályázat elbírálására, támogatási összeg meghatározására  
 

202/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Big-Bem Tánccsoport Egyesület (1103 Budapest, 
Farkasalma utca 2. II/7.) részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, 
valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a tánc, tárgyi eszköz vásárlása költségeire bruttó 45 000 Ft összegű támogatást 
biztosít - megállapodás keretében - a bizottság céltartaléka terhére, az összeg egyidejű 
felszabadításával. 
 
 
203/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Törekvés SE (1107 Budapest X., Bihari út 23.) 
részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 
szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi támogatására” kiírt pályázatára a vívó tanfolyam 
költségeire bruttó 108 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság céltartaléka terhére, az összeg egyidejű felszabadításával. 
 
 
204/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Csodafa Óvoda (1105 Budapest, Újhegyi sétány 
5-7.) részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat 
nemzetközi szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi támogatására” kiírt pályázatára néptánc 
oktatás költségeire bruttó 108 000 Ft, valamint a sakkoktatás költségeire bruttó 37 000 Ft 
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összegű támogatást, mindösszesen bruttó 145 000 Ft összegű támogatást biztosít  a bizottság 
céltartaléka terhére, az összeg egyidejű felszabadításával. 
 
 
205/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbánya SC (1105 Budapest, Ihász utca 24. ) 
részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 
szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi támogatására” kiírt pályázatára a birkózás és 
ökölvívás támogatása költségeire bruttó 288 000 Ft összegű támogatást biztosít - 
megállapodás keretében - a bizottság céltartaléka terhére, az összeg egyidejű 
felszabadításával. 
 
 
206/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 
5.) részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat 
nemzetközi szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi támogatására ” kiírt pályázatára a 
labdarúgás költségeire bruttó 25 000 Ft összegű támogatást biztosít  a bizottság céltartaléka 
terhére, az összeg egyidejű felszabadításával. 
 
 
207/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a KFK SE (1108 Budapest, Újhegyi sétány 10.) 
részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 
szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi támogatására ” kiírt pályázatára a 2 fő ritmikus 
gimnasztika versenyző nemzetközi és 10 fő hazai rendezésű versenyeken való részvétel 
költségeire bruttó 299 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság céltartaléka terhére, az összeg egyidejű felszabadításával. 
 
 
208/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Sirály Tájfutó SE (1103 Budapest, 
Petrőczy utca 36. ) részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint 
hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi támogatására„ kiírt pályázatára 
2 fő tájfutó nemzetközi versenyen való részvétele költségeire bruttó 100 000 Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság céltartaléka terhére, az összeg 
egyidejű felszabadításával. 
 
 
209/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Barcza Gedeon Sport Club (1106 Budapest, 
Hárslevelű utca 12/4. ) részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint 
hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi támogatására” kiírt pályázatára 
a Gesztenye Óvodában (1108 Budapest, Maglódi út 8.) a hátrányos helyzetű 1 x vagy 2 x 8 
fős csoport sakkoktatás költségeire bruttó 60 000 Ft összegű támogatást biztosít - 
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megállapodás keretében - a bizottság céltartaléka terhére, az összeg egyidejű 
felszabadításával. 
 
 
210/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE (1108 
Budapest, Harmat utca 186. VII/29. ) részére a „kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek 
sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek 2011/1. évi 
támogatására ” kiírt pályázatára a 10 fő úszó tanfolyam és 10 fő úszó versenyző részére 
tanfolyami és nemzetközi versenyeztetése költségeire bruttó 430 000 Ft összegű támogatást 
biztosít - megállapodás keretében - a bizottság céltartaléka terhére, az összeg egyidejű 
felszabadításával. 
 
 

14./ Napirendi pont:  
Javaslat a diákönkormányzatok, ifjúsági szervezetek, egyházak ifjúsági 
szervezetei működésének támogatása című pályázat elbírálására, támogatási 
összeg meghatározására  
 

211/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) részére a 
„kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára „A muzsika hangja: 200 éve 
született Liszt Ferenc” kulturális program keretein belül múzeumi belépők, útiköltség, 
zenekar, és a foglalkozások alapanyagai költségeire bruttó 100 000 Ft összegű támogatást 
biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
 
212/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) 
részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak 
ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a „Színházbarátok 
Klubja” keretében megvalósuló program színházjegyei költségeire bruttó 60 000 Ft összegű 
támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
213/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) részére a 
„kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
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ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a „Harmat Médiaklub” digitális 
iskolaújsága, iskolai programok rögzítése, kisfilm és animációs film pályázat eszközbeszerzés 
költségeire bruttó 90 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
214/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) részére a 
„kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a DÖK-klub berendezése, 
egészségnevelés program költségeire bruttó 90 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság 
általános tartalékkerete terhére. 
 
 
215/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1105 Budapest, Bánya utca 32.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a „Művészeti Kör” színház- és hangverseny-látogatás költségeire bruttó 100 000 
Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
216/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1105 Budapest, Bánya utca 32.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára „A várakozás”, „A megemlékezés”, „A tudományok” és „Az ünnepek” DÖK 
programjai keretein belül dekorációs anyagok, előadói tiszteletdíj, CD lejátszó és CD 
lemezek, mécsesek és virágcsokrok, logikai és társasjátékok, mozijegyek, belépőjegyek 
költségeire bruttó 100 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
217/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna Téri Tagintézménye (1105 
Budapest, Kápolna tér 4.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a DÖK-nap, Kápolnás-nap, iskolai ünnepélyek programjai keretein belül 
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színházjegyek, bérletek, múzeumi belépők, kézműves alapanyagok, dekorációs anyagok, 
papír-írószer, idegenvezetés, utazás költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít 
a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
218/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti Tagintézménye (1101 
Budapest, Üllői út 118.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a „Hagyományaink világa napjainkban” programsorozat keretein belül kézműves 
foglalkozások eszközigénye költségeire bruttó 60 000 Ft összegű támogatást biztosít a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
219/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) részére a 
„kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a DÖK Mihály-napi programja, 
a „Paprikás krumpli-party” keretein belül mobil kalandpark és ügyességi játékok költségeire 
bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
220/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 
részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak 
ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a DÖK programjai 
keretében foglalkozások belépői (Ability Park, Marczi Műhely, Grund program) költségeire 
bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
221/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) részére „a 
kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a „Kertvárosi Napok” 
(Kertvárosi Egészségnap, Kertvárosi Cirkusz) rendezvénysorozat költségeire bruttó 80 000 
Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
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222/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém utca 5-7.) részére „a kőbányai székhelyű 
civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a kétnapos kirándulás az Örségbe busz- és szállásköltségeire 
bruttó 120 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
223/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) részére 
a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára az „Egészséges Életmód, 
Környezetvédelem” programsorozat kézműves foglalkozások alapanyagai, dekorációs 
anyagok, foglalkozások eszközei költségeire bruttó 100 000 Ft összegű támogatást biztosít a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
224/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28.) 
részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak 
ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a Színjátszó kör 
előadásainak, a Természetjáró szakkör és a „Lászlós heti diáknapok”, testvériskolák diákjaival 
és táboroztatással kapcsolatos költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít - 
megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
225/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 
részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak 
ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a „Felkészülés 
rendkívüli helyzetekre” program külső helyszíneinek belépői, és természetjáró kirándulások 
költségeire bruttó 60 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
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226/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Széchenyi István Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3.) 
részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak 
ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a „Kulturális Gála” 
program keretein belül táncoktatás és ruhakölcsönzés költségeire bruttó 80 000 Ft összegű 
támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
227/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Széchenyi István Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3.) 
részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak 
ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a diákönkormányzat 
„Egészségünkért” programsorozat keretein belül papír-írószer, testápolási cikkek, 
szűrővizsgálati csíkok költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság 
általános tartalékkerete terhére. 
 
 
228/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Zeneiskola AMI (1102 Budapest, Szent László tér 34.) részére a „kőbányai 
székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, 
valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági 
szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a diákönkormányzat hang-, és 
fénytechnikai eszközök (reflektorok, állványok, mikrofonrendszer) költségeire bruttó 80 000 
Ft összegű támogatást biztosít a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
229/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 
(1102 Budapest, Kápolna utca 14.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára az „Együtt Egymásért csendes hétvége” szállás és útiköltségeire, és közösségi tér 
kialakítása anyagköltségeire bruttó 90 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
230/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Kőbányai Szent László Plébánia 
(1102 Budapest, Szent László tér 25.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági 



 

K/27747/2011/IX. 2011. április 19. 
 

28 

szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a „Kőbányai Szent György Hittanos Tábor” szállás- és 
útiköltségeire bruttó 110 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
231/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Külsőkőbánya Szent Család Plébánia 
(1103 Budapest, Kada utca 25.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a „NaGYiK Klubja” kézműves foglalkozások költségeire bruttó 90 000 Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
232/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Külső-Üllői Úti Református 
Egyházközség (1107 Budapest, Bihari út 9/a.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági 
szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a számítástechnikai oktatószoba kialakítása költségeire bruttó 
90 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános 
tartalékkerete terhére. 
 
 
233/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Rákosfalvai Református 
Egyházközség (1106 Budapest, Kerepesi út 69.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági 
szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára az „Ifjúsági Közösség” foglalkozásainak (projektor, vászon, 
gitár) költségeire bruttó 90 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
234/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért CIKK Egyesület 
(1108 Budapest, Mádi u. 173.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára az „Együtt Kőbányáért Tábor” utazás-, szállás- és eszköz költségeire bruttó 100 
000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános 
tartalékkerete terhére. 
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235/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) részére a 
„kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a Diák-vezetőképző tábor 
utazás- és szállásköltségeire bruttó 90 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
236/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) részére a 
„kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a Színházbarátok köre 
kedvezményes bérletei, a Múzeumnapok múzeumi belépői és a Kézműves-dekorációs szakkör 
alapanyagai költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
237/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos 
Egyesülete (IFELORE) (1105 Budapest, Előd utca 1.) részére a „kőbányai székhelyű civil 
ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára az „IFELORE Kertvárosi Ifiklub” működésének költségeire, 
táborozás szállásköltségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
238/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 
(1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági 
szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a tanár-diák együttműködés erősítését segítő programok 
(Aranykréta-díj, Gyakorlós Diploma) költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást 
biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
239/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 
(1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági 
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szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára az „Éves Műveltségi Verseny” keretein belül kulturális 
programokon való részvétel és a „Keletis Közösségi Napok” költségeire bruttó 80 000 Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 
 
 
240/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Fiatalok Egyesülete (1105 Budapest, 
Havas Ignác utca 1-3.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, 
diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt 
pályázatára a „Média Klub” eszközparkja (fényképezőgép, statív, videokamera) költségeire 
bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános 
tartalékkerete terhére. 
 
 
241/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László 
Egyesülete Kortárs Csoport (1103 Budapest, Örmény utca 12.) részére a „kőbányai 
székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, 
valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági 
szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára az ifjúsági vezetőképzés, tábor szállás 
és eszközök költségeire bruttó 90 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
242/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari 
és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.) részére a „kőbányai 
székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, 
valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági 
szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a diákönkormányzati rendezvények 
tartásához szükséges DÖK-terem felszerelése (logikai játékok, dekorációk, csocsóasztal, 
DVD lejátszó) költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
243/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a VM Közép-Magyarországi Agrár-Szakképző 
Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM 
Gyakorlóiskola (1106 Budapest, Maglódi út 4/b.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági 
szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a „Délutáni Műhely” kézműves foglalkozás eszközigényének 
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költségeire bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
244/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Budapest, Mádi 
utca 173.) részére a „kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, 
egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatására” kiírt pályázatára a 
„Hello Tourist” rendezvénysorozat utazás és eszközköltségeire bruttó 100 000 Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 
245/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Gimnázium (1106 Budapest, MÁV-telep 38.) részére a „kőbányai székhelyű 
civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi 
támogatására” kiírt pályázatára a látogatás a csillebérci kalandparkba, iskolaújság eszközei, 
Wesley-nap költségeire bruttó 70 000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 
 
 

15./ Napirendi pont:  
Javaslat sportcsoport támogatások elosztására 
 

246/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a sportcsoportok 2011. év I-VI. hónapra rendelkezésre 
álló támogatási összegét az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint osztja 
fel. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Az ülés jelen szakaszában Szabóné Gerzson Sarolta elhagyja az üléstermet. 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
 
 

 
16./ Napirendi pont:  
Beszámoló a kőbányai kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és tájékoztató a 2010. évi munkatervi tevékenységéről 
 

247/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkatervi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
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248/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolóját.  
 
 
249/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkatervi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
 
250/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének szóló beszámolóját. 
 
 
251/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkatervi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
 
 
252/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolóját.  
 
 
253/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkatervi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
 
 
254/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolóját.  



 

K/27747/2011/IX. 2011. április 19. 
 

33 

 
 
 
 
 
255/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkatervi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
 
 
256/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolóját.  
 
 
257/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Német Önkormányzat 2010. évi munkatervi tevékenységéről szóló beszámolóját.  
 
 
258/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 
Kőbányai Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolóját. 
 
 
259/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkatervi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
 
 
 
 
260/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolóját.  
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261/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkatervi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.  
 
 
262/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 
Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolóját.  
 
 
263/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkatervi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
 
 
264/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolóját.  
 
Az ülés jelen szakaszában Szabóné Gerzson Sarolta visszaérkezik az ülésterembe. 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

 
 
 
17./ Napirendi pont:  
Javaslat kőbányai roma közéleti rádiós műsor indításának támogatására 
 

265/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a „Javaslat kőbányai roma közéleti rádiós műsor 
indításának támogatására tárgyú előterjesztést - a döntéshez szükséges kellő információ 
hiánya miatt - leveszi napirendjéről 
 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Gál Judit elhagyja az üléstermet. 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
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18./ Napirendi pont:  
Javaslat a Rákóczi Szövetség által meghirdetett ösztöndíj támogatására 
 

266/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly 
utca 1. IV. em. 1.) által - a Felvidéken élő magyar anyanyelvű fiatalok részére meghirdetett 
„Beiratkozási ösztöndíj program” költségéhez bruttó 100 000 Ft összegű támogatást nyújt – 
megállapodás keretében - a bizottság tartalékkerete terhére. 
 
 

19./ Napirendi pont:  
Javaslat közoktatási szakértők díjazásának kifizetésére 
 

267/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Zeneiskola 
átszervezésével, valamint a Felnőttek Általános Iskolájának megszüntetésével kapcsolatos 
szakértői vélemény elkészítéséhez kérje fel a  Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási 
Főosztálya által javasolt közoktatási szakértőket. A szakértők díjazásához bruttó 444 500 Ft-
ot (200 000 Ft megbízási díj + 54 000 Ft járulék összeget, és  150 000 Ft megbízási díj + 40 
500 Ft járulék) összeget biztosítson a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete 
terhére. 

 
 
20./ Napirendi pont:  
Tájékoztatás Liszt Ferenc eltulajdonított szobrának pótlása ügyében 
 

268/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Liszt Ferenc 
mellszobrának pótlására 2 millió forint keretösszeget biztosítson utólagos elszámolással a 
képviselő-testület működési célú  általános tartalékkerete terhére, a Budapest Galéria (156 
Budapest, Szabad sajtó út 5.)által benyújtott költségvetés alapján.  
 
 

21./ Napirendi pont:  
Javaslat a 2011. évi szeptemberi Liszt Zongoraverseny nevezési díjának 
biztosítására 

 
269/2011. (IV. 7.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Zeneiskolával (1102 Budapest, Szent László tér 34.) kötött megállapodás 
alapján Taraszova Krisztina kerületi zenetanárnő részére a 2011. szeptember 8-19-e között 
megrendezendő Liszt Zongoraversenyen való részvételének költségeihez bruttó 40 000 Ft 
keretösszeget biztosít a bizottság tartalékkerete terhére. 
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ELNÖK: a 22./ napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a./ 
pontja alapján. 

 
 
 
 

 
22./ Napirendi pont:  
Oláhné Jelli Zsuzsanna részére ingyenes uszoda-használat biztosítása 

 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést  13,05 órakor berekeszti. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varga István 
bizottsági tag 

Révész Máriusz 
bizottsági elnök 

 
 


