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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZO'NSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. szeptember 12-én a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László 
tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Révész Máriusz bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Szabóné Gerzson Sarolta, Varga István a bizottság 
képviselö tagj ai, 
Beliczay Sándor, dr. Pluzsik Andrásné, Vermes Zoltán, Vizi Tibor a bizottság nem képviselö 
tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Lakatos Béla, a bizottság nem képviselö tagja 
Somlyódy Csaba, a bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
Kálmánné Szabó Judit 

Dr. Egervári Éva 
Németh László 

Blattner Edit 
Babics Attiláné 

Meghívottak: 
Fürst Ágnes 

Paska Zoltán 
Almayné O. Henrietta 
Benkóné Turcsányi Ildikó 
Sárvári György 
Potos Ilona 

jegyző 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X. Tankerület igazgatója 
a Kőbányai Bóbita Óvoda vezetője 
a Kőbányai Zsivaj Óvoda vezetője 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport részéről 
a White Sharks Hockey Club részéről 
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda részéről 
a Pedagógus Szakszervezet részéről 
a Törekvés Sportegyesület részéről 
a Kőbányai Sportszövetség részéről 

Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturáli~s-Ífj)lF-~a,~~s:_·.t:.és .. ;.~&P,p. __ ,. __ t~~~ ___ ;~,t~---$~}~ü!AiT.j 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét [99/2013. (IX. 12.)]: 

1. Beszámoló a 2012/2013. nevelési év tapasztalatairól 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Sportszövetség 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Kőbányai Torna Club 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Törekvés Sportegyesület 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kőbányai Sport Club 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A White Sharks Hockey Club szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató és az Ihász utcai 
Sportközpont területén lévő jégpálya üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Varga István megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont: 
Beszámoló a 2012/2013. nevelési év tapasztalatairól 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az óvodavezetők folyamatosan panaszkodnak. hogy a 
nagy vizsgálatokat követően az óvodák udvaráról leszerelték a játékokat. Az anyagból ez a 
probléma nem derül ki. 

Babics Attiláné: Beszámol arról, hogy minden egyéb fórumon felvetik ezt a problémát. 
Jelenleg az a megállapodás született, hogy a szülőkkel összefogva, saját költségvetésből 
fogják felújítani az óvoda udvarát. Problémaként említi még a lehullott falevelek elszállítását 
JS. 
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Elnök: Kéri, hogy készüljön egy előterjesztés a problémákról, és hogy ezek a problémák 
mekkora gondot okoznak az óvodák életében. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 550. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "2012/2013. nevelési 
év tapasztalatairól" szóló 550. számú előterjesztést támogatja [100/2013. (IX. 12.)]. 

Elnök: A napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatásul elmondja, Németh László hivatalos 
elfoglaltság miatt késik, így az iskolákról szóló tájékoztató tekintetében javasolja, Igazgató úr 
megérkezéséig fliggessze fel a Bizottság a napirendi pont tárgyalását. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal felfüggeszti a 
,,2012/2013. nevelési év tapasztalatairól" szóló 550. számú előterjesztés tárgyalását 
[101/2013. (IX. 12.)]. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportszövetség 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Potos Ilona: Beszámol arról, hogy a tavalyi évben mindössze 500 OOO Ft támogatást kapott a 
Kőbányai Sportszövetség. Megköszöni, hogy ebben az évben több támogatást szavazott meg 
részükre a Képviselő-testület. Elmondja, hogy idén szakmai feladatként megkapták a 
kőbányai óvodás sportnapok rendezésének a jogát. Ennek köszönhetően idén két pályázaton 
tudtak részt venni. Egy T ÁMOP pályázaton, valamint az Újhegy - Sibrik lakóteleppel a 
lakóközösségi program fejlesztése pályázaton. A pályázatok érvényesek voltak, az elbírálás 
szeptemberben várható. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 543. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Kőbányai 

Sportszövetség 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról" szóló 543. számú előterjesztést támogatja [102/2013. (IX. 12.)]. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Torna Club 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 544. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Kőbányai Torna Club 
2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról" szóló 544. 
számú előterjesztést támogatja [103/2013. (IX. 12.)]. 

4. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy a teniszpályának mennyi volt a bevétele az elmúlt évben? 

Sárvári György: Elmondja, hogy a pálya fűtésrendszere nem a legszerencsésebb módon 
került kiépítésre. Az első évben a Kőbányai Sportszövetség tagozatai használták a pályát és 
így befolytak pályázati összegek a Sportegyesülethez. Következő évtől csökkent a részvétel, 
így nem tudnak mást csinálni, csak karbantartani a teniszpályát 2012 telén költségkímélés 
végett szüneteltették a csarnok működését, így sem bevétel, sem ráfordítás nem keletkezett 
ebben az időszakban. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 545. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Törekvés 
Sportegyesület 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról" szóló 545. számú előterjesztést támogatja [104/2013. (IX. 12.)]. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Gratulál ahhoz, hogy a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek 350 növendéke van. 
Beszámol arról, hogy az Egyesület az Ihász utcában is tart már edzéseket, amelyet nagyon 
nagy előrelépésnek tart. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 546. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról" szóló 546. számú előterjesztést támogatja [105/2013. (IX. 12.)]. 
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6. napirendi pont: 
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését az 547. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról" szóló 547. számú előterjesztést támogatja [106/2013. (IX. 12.)]. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Sport Club 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Somlyódy Csaba képviselőtársával elnökségi tagok 
lettek a Kőbányai Sport Clubban. Beszámol arról, hogy a klubnak számos országos 
eredményeket hozó szakosztálya van utánpótlás-nevelés szintjén is. Ilyen szakosztályok 
például az úszás, a birkózás és a sakk. Azonban vannak olyan szakosztályok is, amelyek nem 
foglalkoznak gyerekekkel, utánpótlás-neveléssel. Ilyen például a pingpong és a kézilabda 
tagozat. Ezeknek a szakosztályoknak az érdekei nagyon eltérőek. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését az 548. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Kőbányai Sport Club 
2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról" szóló 548. 
számú előterjesztést támogatja [107/2013. (IX. 12.)]. 

8. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Club szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató és az Ihász 

utcai Sportközpont területén lévő jégpálya üzemeltetéséről szóló megállapodás 
módosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Köszönti Paska Zoltánt, a White Sharks Hockey Club képviseletében. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a korábban megkötött megállapodás szerint a Képviselő-testület minden év 
szeptemberében felülvizsgálja a jégpálya jegyárait. Beszámol arról, hogy a mindennapos 
testnevelésóra bevezetésével jelentős teremfelület-hiány alakult ki. Érdeklődik, hogy van-e 
lehetőség arra, hogy több iskolai csoport is használja a pályát oktató nélkül abban az esetben, 

5 



ha délután három óráig nincs kihasználva? 

Gál Judit: Véleménye szerint jó ötlet lenne, ha az Egyesület bevezetne bérletárakat is, ezzel 
biztosítva a jégpályát használóknak kedvezményt. 

Varga István: Érdeklődik, hogy mi indokolja a nyitvatartási idő módosítását, és mi okozza a 
hétvégi nyitvatartási idő megszakítását? 

Paska Zoltán: Beszámol arról, hogy technikai szükségessége van a megszakításnak, mivel a 
délelőtti időszakban annyira elhasználódik a jég, hogy szükség van egy hosszabb 
karbantartási idő bevezetésére. Abban az időszakban, amikor nincs fix bérlő, vagy 
foglalkozás, akkor a közönség rendelkezésére bocsátják a pályát. A bérlettel kapcsolatban 
elmondja, hogy már gondolkoztak rajta, de mivel a jegyárak is elég kedvezményesek, ezért 
további kedvezményt nem tudtak adni a bérleteseknek sem. Esetleg további alkalmakat 
lehetne biztosítani a bérlettel. Elnök úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy oktató nélkül 
nem tudja több csoport részére kiadni a pályát. Fontos szempont a biztonság, ezért egyszerre 
maximum 25 fő lehet a pályán. 

Elnök: Javasolja Paska Zoltánnak, hogy a Képviselő-testület üléséig döntsenek a bérletek 
bevezetéséről. V élemény e szerint jó ötlet lenne l O alkalmas bérleteket 8 alkalom áráért, vagy 
12 alkalmas bérleteket l O alkalom áráért bevezetni. 

Vízi Tibor: Érdeklődik, hogy a rezsicsökkentés hatása érződik-e a jégpálya üzemeltetése 
szempontj ából? 

Paska Zoltán: Egyből nem fogják érezni a rezsicsökkentés hatásait, mivel fix szerződésük 
van az ELMŰ-veL 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő, a 
White Sharks Hockey Clubbal az Ihász utcai Sportközpont területén lévő jégpálya 
üzemeltetéséről szóló megállapodás 3. módosításában a 6.1 c) pont kerüljön törlésre. 

Indokolás: A módosításban szereplő l 00 Ft összegű jegyáremelést nem tartja indokoltnak. 
(549/1. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l igen, l ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem 
támogatja az 549/l. módosító javaslatot [108/2013. (IX. 12.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 549. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a "White Sharks 
Hockey Club szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató és az Ihász utcai Sportközpont 
területén lévő jégpálya üzemeltetéséről szóló megállapodás módosításáról" szóló 549. számú 
előterjesztést támogatja [109/2013. (IX. 12.)]. 

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés 10. pontja alapján a "2012/2013. nevelési év 
tapasztalatairól" szóló napirendi pont tárgyalását ismételten megnyitja. 
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l. napirendi pont: 
Beszámoló a 2012/2013. nevelési év tapasztalatairól 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Németh László: Tájékoztatásul elmondja, hogy január l-jével kerültek át a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz az intézmények. A tanév lezárása megtörtént, az 
összesítéseket és statisztikákat megkapták. Ezekből készült egy egyszerűsített kivonat, amely 
az előterjesztés részét képezi. Véleménye szerint az Önkormányzat, az intézmények és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködés országos szinten is 
példaértékű. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 10°0 órakor 
bezá1ja. 

. .. :.~~ 
Vermes Zoltán 
bizottsági tag 
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Ajegyzőkönyv mellékletei 

v" meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

v" jelenléti ív 

v" ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
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Bizottsági tagok: 

Révész Máriusz 
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Szabóné Gerzson Sarolta 

Varga István 

Somlyódy Csaba 

Beliczay Sándor 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Vizi Tibor 
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