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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁ~~a:lJru~:~l: 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK l 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
'"""'"'-o-:r•.-",A,;,,,'"''"~":~-,, 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. december 5-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: 
Szabóné Gerzson Sarolta levezető elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Somlyódy Csaba, Varga István a bizottság képviselő 
tagjai, Beliczay Sándor, dr. Pluzsik Andrásné, Vermes Zoltán, Vizi Tibor a bizottság nem 
képviselő tagj ai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Lakatos Béla 
Révész Máriusz 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Egervári Éva 
Csanak Géza 

Meghívottak: 
Forintos Ilona 
Kasperkieviczné Vágner Ilona 
Gönczölné Ölbey Eleonóra 

Távolmaradás oka: 
mu y.i..elfoglal~' -------·--.-. 
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a Mászóka Óvoda /,( 5fil_{{j~tJjJX. ·· · 4~?9tJ~~ 
a Csupa Csoda Óvoda vezetője 
a Rece-fice Óvoda vezetője 

Az ülést vezeti: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági tag (az SZMSZ 76. § (4) bekezdése 
alapján Révész Máriusz bizottsági elnök írásos kijelölése a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését. Révész Máriusz bizottsági elnök úr jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottsági 
ülésen, mert állampolgársági eskün vesz részt a Parlamentben. Megállapítja, hogy a Bizottság 
9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal felveszi tervezett 
napirendjére az alábbi tárgyú és számú előterjesztést [131/2013. (XIL5.)}: 

4. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása (730. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a pátfelvételre vett napirendi ponttal 
együtt. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét [132/2013. (XII. 5.)]: 

l. A Kőbányai Sportközpont Újhegyi uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
évi munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 2014. évi munkaterv-tervezetéről szóló 
tájékoztató 
Előterjesztő: Révész Máriusz képviselő 

4. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
jegyárai nem emelkednek. A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete (a 
továbbiakban: KESZE) megkereste Polgármester urat is azzal a kéréssel, hogy lehetséges-e 
az, hogy KESZE-igazolvánnyal 300 Ft összegű jegyár mellett használhassák az uszodát? Az 

. uszodát egyénileg vennék igénybe, nem szervezett formában. 

Somlyódy Csaba: Nagyon jó, ha minél többen, minél kedvezményesebben tudják igénybe 
venni az uszodát, de arra is figyelni kell, hogy a működésben ne legyen fennakadás. Ha a 
jövőben ilyen jellegű felkérések érkeznek, vizsgálják meg, hogy kell-e kompenzálni és 
hogyan az Önkormányzatnak az uszodát. 

Varga István: Igazgató urat, javasoljon olyan időpontot, amikor lehetőleg a legkevésbé 
terhelt az uszoda, és abban az időpontban használja a KESZE az uszodát. Ebben az esetben 
támogatja a javaslatot. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Egy ilyen döntés precedenst teremt, bármely civil szervezet 
kérheti ugyanezt. Javasolja, hogy semmiképpen nem menjen alá a jegyárakban a közszolgálati 
dolgozók kedvezményének 

Radványi Gábor: A kérést tolmácsolta, ami nem jelenti azt, hogy azzal a kéréssel, hogy 300 
Ft-ért menjenek be az uszodába a KESZE tagok, egyetért. Ezt pozitív diszkriminációnak érzi, 
precedenst teremthet. A nyugdíjas jegy már eleve kedvezményes jegy, most a kedvezményt 
arra adnák meg, hogy kivált az időskorú egy KESZE igazolványt. Egyetért dr. Csicsay úr 
javaslatával, ha kedveznek a KESZE-nek, akkor az uszodahasználat díja ne legyen kevesebb, 
mint a közszolgálati dolgozók belépője, vagyis 490 Ft. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Ez a felvetés nem feltétlenül az előttünk lévő előterjesztés 
módosító javaslata, hanem egy külön meggondolásra érdemes, fontos dolog. Talán meg 
kellene nézni, hogy hogyan lehetne behozni a KESZE-hez kapcsolódó javaslatot, hogy ez 
médegelés után előterjesztést kaphasson. 

Weeber Tibor: Nem támogatná a KESZE kérését, mert az összes nyugdíjas beléphetne a 
KESZE-be. Azt gondolja, hogy az 500 Ft méltányos ár, egységes árban lehetne a nyugdíjas és 
a közszolgálati dolgozó. 

Elnök: Kéri a jogászt, nyilatkozzorr a KESZE kérelmével kapcsolatban. 

Dr. Egervári Éva: Nem gondolja, hogy a KESZE tagok részére külön jegyár kategóriát 
lehetne megteremteni. A következő határozati javaslatot tudná elfogadni a Bizottság: A 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg hogyan 
lehetne további kedvezményt biztosítani a KESZE tagjainak. 

Csanak Géza: Külön szerződést tud kötni a KESZE-vel, a jegyárakban történő változtatást 
nem javasolja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata (Vizi Tibor javaslatára), 
hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő jegyárak táblázata az alábbiak szerint 
módosuljon: 

l. az "Uszoda belépőjegyek" vonatkozásában a "Közszolgálatban dolgozók napi jegyára 
szaunahasználattal" sorában szereplő "490 Ft" szövegrész helyébe "500 Ft" szöveg 
lép; 

2. az "Egyéb szolgáltatások" vonatkozásában a "Szaunabérlés (óra)" sorában szereplő 
3 890 Ft" szövegrész helyébe "3 900 Ft" szöveg lép. 

Indokolás: az összegek kerekítését a pénzvisszafizetés megkönnyítése indokolja. 
(731/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 731/1. módosító javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Egyetért Alpolgármester úr javaslatával, hogy ne változzanak a 
jegyárak, ez a 10 Ft nehézséget okoz mindenkinek, de rettentő rossz üzenete van, hogy nem 
változnak az árak, csak a közszolgálati dolgozóké emelkedik. 
Egyúttal javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő jegyárak táblázata az 
alábbiak szerint módosuljon: 
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az "Uszoda belépőjegyek" vonatkozásában a "Közszolgálatban dolgozók napl Jegyára 
szaunahasználattal" sorában szereplő "490 Ft" szövegrész helyébe "450 Ft" szöveg lép; 

(73112. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 73112. módosító javaslatot. 

Somlyódy Csaba módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő 
jegyárak táblázata az alábbiak szerint módosuljon: 

az "Uszoda belépőjegyek" vonatkozásában a táblázat egészüljön ki az alábbi új sorral: 
A 70. évét betöltött nyugdíjas számára az uszoda használata ingyenes. 

(73113. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 73113. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak 73112. módosító javaslatról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2 igen, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem 
támogatja a 73112. módosító javaslatot. [133/2013. (XII. 5.)} 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak 731/3. módosító javaslatról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
támogatja a 73113. módosító javaslatot. [13412013. (XII. 5.)} 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a 731. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai 
Sportközpont (ljhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 731. számú 
előterjesztést a 73111. és a 73113. módosító javaslatok figyelembevételével. [135/2013. 

(XII. 5.)} 

2. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. évi munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak a 723. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről 
szóló 723. számú előterjesztést. [136/2013. (X/1.5.)} 
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3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, 

Oktatási és Sport Bizottságának 2014. évi munkaterv-tervezetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Pluzsik Andrásné: 2007-ben vagy 2008-ban döntöttek a Helytörténeti Múzeum 
áthelyezéséről, azóta sem történt semmi az ügyben. Megígérték a választóknak, az épület hat 
éve megy tönkre, egyre több olyan ember hal meg, akinek értékes dolgai vannak, de nem 
tudja a Múzeum átvenni helyhiány miatt. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Nincs vita abban, hogy mennyire fontos a helytörténet gondozása, 
ápolása és ennek valamilyen intézményes, a jelenleginél jobban működő keret létrehozása. A 
költségvetési koncepció néhány beruházást emel ki, amelyet feltétlenül el kell indítani a 
jövőben, ezek között most nem szerepel a Helytörténeti Gyűjtemény helyének megoldása, bár 
fontos feladat. Bármikor kérhetik, hogy kapjanak tájékoztatást a helytörténeti munka 
működéséről. A költségvetés tárgyalásánál kell majd odafigyelni, hogy mint beruházás 
hogyan tudnak erre külön odafigyelni. 

Somlyódy Csaba: Kéri, hogy az Újhegyi Közösség Ház eddigi tevékenységéről kapjanak 
tájékoztatást. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Egyetért a felvetéssel. Amikor az intézményi beszámolók lesznek 
februárban, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnak amúgy is be kell 
számolnia a működéséről, a beszámoló hangsúlyos részét kell hogy képezze az Újhegyi 
Közösség Ház tevékenységéről szóló beszámoló. A Népjóléti Bizottság a munkaterve 
tárgyalásakor felvetette, hogy amikor a civil szervezetek pályázati támogatásáról dönt a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, az anyag kerüljön a Népjóléti Bizottság elé is. További 
hozzászólásra nemjelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 2014. évi 
munkaterv-tervezetéről szóló tájékoztatót " megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Köszönti Gönczölné Ölbey Eleorrórát a Rece-fice Óvoda vezetőjét. Kéri, 
nyilatkozzon, kéri-e zárt ülés elrendelését? 
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Gönczölné Ölbey Eleonóra: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

Elnök: Óvodavezető asszony elérkezett ahhoz a pillanathoz, hogy 40 évi munkaviszony után 
a tanév lejárta után a nyugdíjas éveit kezdené meg, viszont december 31-ével szeretné 
igénybe venni ezt a lehetőséget. 2014. július 31-éig pedig az intézményvezetői kinevezésének 
eleget szeretne tenni, tehát december és július között határozott időre szóló megbízással 
végezné tovább a munkáját. 

Gönczölné Ölbey Eleonóra: Megköszöni a Bizottság tagjainak, hogy bizalmat szavaztak 
neki az elmúlt 30 évben, hogy a Rece-fice Óvodát vezethesse. Legjobb tudása és képessége 
szerint próbálta megteremteni azt a legoptimálisabb tárgyi környezetet, amivel vonzóvá tudja 
tenni az intézményüket Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy ehhez az anyagi 
feltételeket biztosította. Vezetői munkássága során törekedett arra, hogy olyan munkatársakat 
válasszon, akinknek a tudása, attitűdje, empatikus készsége a legmagasabb szintű ahhoz, hogy 
az intézményben nevelődő gyermekek irányába a legjobb fejlesztő hatást tudják kihozni 
magukból. Ehhez a Pedagógiai Szolgáltatótól is minden segítséget megkapott. Úgy gondolja, 
hogy emberileg elérkezett a teljesítőképessége határához, és olyan szinten nem tud helytállni, 
ahogy szeretne. Szeretné átadni a helyét mások számára. 

Elnök: Kívánja, hogy az átmeneti időszakban Gönczölné Ölbey Eleonóra gondolja át, hogy a 
nyugdíjas éveiben a szakmai tudását, gyakorlatát, tapasztalatát, amivel rendelkezik, hogyan 
fogja tudni átadni az utódjának. Mint volt pedagógus elmondhatja, hogy a kerületi óvodákból 
nagyon jól felkészített és nagyon jó gondoskodással ellátott gyermekek érkeztek az általános 
iskolákba, ahol nagyon tudtak építeni az óvónők segítségére, tapasztalataira, előkészítő 
munkájára. Ha valamire Kőbányán büszkék lehetnek, az a bölcsőde, óvoda működése, mert 
azt gondolja, hogy példaértékű. Megköszöni az Intézményvezető asszonynak az eltöltött 40 
évet. Kéri a Bizottságat szavazzon a 730. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "a közalkalmazotti 
jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról" szóló 730. számú előterjesztést támogatja. 
[137/2013. (XII. 5.)]. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Ajegyzőkönyv mellékletei 

,/ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 

./ az SZMSZ 76.§ (4) bekezdése alapján levezető elnöki megbízólevél 
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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2013 .... ~~ .... W. SÓ~akor megtartott Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülésérő l. 

Bizottsági tagok: 

Révész Máriusz 

Dr. Csicsay Claudius Iván 

Gál Judit 

Szabóné Gerzson Sarolta 

Varga István 

Somlyódy Csaba 

Beliczay Sándor 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Vizi Tibor 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági elnök 
részére 

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 76. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján felkérern Önt, rnint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
tagját a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. decernber 5-én 9 órakor, az I. ern. 115. 
szárnú tanácsteremben kezdődő ülésének levezetésére, rnivel országgyűlési képviselői 
rnunkárn akadályoz az elnöki teendőirn ellátásában. 

Budapest, 2013. decernber 4. 
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