
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORlVIA'NYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ... 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2013. november 21-én a Budapest F ö város 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László 
tér 29. I. em. 100.) megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 935 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Lakatos Béla, a bizottság nem képviselö tagja 
Vizi Tibor, a bizottság nem képviselö tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Weeber Tibor 
Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Kálmánné Szabó Judit 

Németh László 

Sós Zsuzsanna 

Meghívottak: 
Benkóné Turcsányi Ildikó 
Rappi Gabriella 

jegyző 

alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Humán Iroda vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X. Tankerület igazgató j a 
a Janikovszky Éva Általános Iskola vezetője 

a Pedagógusok Szakszervezete részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 

Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturá i~P·Vf~~~~fv{f~~~5\~'l\ET \ 
rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel h tározatké_Qé~á~:6Rtilfi,i"hl6<gy a 1 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét [125/2013. (XI. 21.)]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén működő általános iskolák 
beiskolázási körzethatára módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló 471/2013. (X. 17.) KÖKT határozat hatályon kívül 
helyezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. Sulyok Eszter támogatási kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén működő általános iskolák 

beiskolázási körzethatára módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet szövege az alábbiak szerint módosuljon: 

L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Fő város X. kerület közigazgatási területén található beiskolázási körzettel rendelkező 

általános iskolák [Budapest Főváros Kormányhivatala által véleményezésre megküldött 
körzethatár-módosításával egyetért.] körzethatár-módosítását a Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központ Budapest 10. Tankerülete javaslatával megegyezően - a koherencia 
biztosításához szükséges pontosításokkal - javasolja meghatározni a 2. pontban 
meghatározott eltéréssel. 

2. A Képviselő-testület egyetért a Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ Budapest 10. 
Tankerülete javaslatával a következő módosítások figyelembevételével: 

a) a Vaspálya utca 23. számtól végig a Kőbányai Széchenyi István Általános 
Iskola körzetéhez kerül, 

b) a Kápolna utca 1-11. szám a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola körzetéhez kerül. 

Indokolás: a körzetek arányos elosztása érdekében szükséges a módosítás. 
(715/1. számú módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 715/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 715. 
szám ú előterjesztés támogatásáról a 715/1. módosító j avaslat figyelembevételével. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a " Budapest Főváros 
X. kerület közigazgatási területén működő általános iskolák beiskolázási körzethatára 
módosításának véleményezéséről" szóló 715. számú előterjesztést a 715/l. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja [126/2013. (XI. 21.)]. 

2. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciója, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló 471/2013. (X. 17.) KÖKT határozat hatályon kívül 

helyezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontja egészüljön ki az alábbi 1.1.21. alponttal: 

"1.1.21. az intézményi udvari játszóeszközök felújítását, karbantartását, bővítését," 

(685/5. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) 
támogatja a 685/5. módosító javaslatot [127/2013. (XI. 21.)]. 

Elnök és Szabóné Gerzson Sarolta: Javasolják, hogy a határozattervezet l. pontja 
egészüljön ki az alábbi 1.1.22. alponttaL 

"1.1.22. a Csillagfürt Bölcsőde és a Rece-fice Óvoda, valamint a Csepereclők Bölcsőde 
állagmegóvásának költségét." 

(685/6. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) 
támogatja a 685/6. módosító javaslatot [128/2013. (XI. 21.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 685. 
számú előterjesztés támogatásáról a 685/5. és a 685/6. módosító javaslatok 
figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
szóló 47112013. (X. 17.) KÖKT határozat hatályon kívül helyezése" tárgyú, 685. számú 
előterjesztést a 685/5. és a 685/6. módosító javaslatok figyelembevételével támogatja 
[129/2013. (XI. 21.)]. 
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3. napirendi pont: 
Sulyok Eszter támogatási kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 713. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "Sulyok Eszter 
támogatási kérelmének elbírálása" tárgyú, 713. számú előterjesztést támogatja [130/2013. 
(XI. 21.)). 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendkívüli ülését 
1035 , k b , . ora or ezarJ a. 

'---
~---

Révész Máriusz 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

K. m. f. 

Vermes Zoltán 
bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
. /)/ 0.3CJ 

2013 ' ~-tit-,j<Je~r )/! j . ' k K l '1. Ok ' . ' S B. ' . -~~\~ ............. ' ... ~ ............. ora or megtartott u tura Is, tatasi es port Izottsag 
ülésérő l. 

Bizottsági tagok: 

Révész Máriusz 

Dr. Csicsay Claudius Iván 

Gál Judit 

Szabóné Gerzson Sarolta 

Varga István 

Somlyódy Csaba 

Beliczay Sándor 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Lakatos Béla 

Vermes Zoltán 

Vizi Tibor 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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