
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁ~'Y~f\T'; .. 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK · -

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZ~TTSÁGA, 

JEGYZŐKÖNYV 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

~' ., 

2013 NOV 2 5. 
oJ. 
1-------------------1 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Révész Máriusz bizottsági elnök, 

Előszám: ................ db 
me! léklet 

Előadó: 

Gál Judit, Somlyódy Csaba, Varga István a bizottság képviselő t:.:a.:.sg]:!.:. a=i.::..., .:....l1.f-::0~<-"-~!!..'jj-t' . .:-JJ._c:::1.::4 . .1.:-.......... wt...::;;.:...._.,4-....J 

Beliczay Sándor, Lakatos Béla, dr. Pluzsik Andrásné, Vermes Zoltán, 
képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Dr. Csicsay Claudius Iván, a bizottság képviselő tagja 
Szabóné Gerzson Sarolta, a bizottság képviselő tagja 
Vizi Tibor, a bizottság nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
jegyző 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Dr. Szabó Krisztián 
Kálmánné Szabó Judit a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 

Csoport vezetője 
Dr. Egervári Éva 
Nagy Ágota 

a Jogi Csoport részéről 
a Csodafa Óvoda vezetője 
a Gézengúz Óvoda vezetője Murányiné Bényei Ibolya 

Hancz Sándor a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

Meghívottak: 
Benkóné Turcsányi Ildikó 
Bunkóczi Lászlóné 

a Pedagógusok Szakszervezete részéről 
a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 
részéről 

Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. A meghívóban 3. sorszámmal 
jelzett előterjesztés nem került benyújtásra. 
Kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét [121/2013. (XL 13.)]: 

l. A kiemeit sportegyesületek 2013. évi pályázatairól szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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2. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére 2013. évben nyújtott 
támogatás felhasználásának módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Az iskolai ingatlanok kihasználtságáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesületének tájékoztatója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Az óvodai, iskolai játszótéri eszközök állapotáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A kiemeit sportegyesületek 2013. évi pályázatairól szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Öcsi Gábor írt egy levelet, amelyben lemondott a KSC 
elnöki posztjáról annak okán, hogy az idei évben az Önkormányzat nem biztosította számára a 
működés feltételeit a tavalyi évhez képest. Az Egyesület pluszbevételekre nem tudott olyan 
mértékben szert tenni, mint a többi kiemelten támogatott Egyesület. Elmondja, hogy 
felvetették Öcsi Gábor számára, hogy indítson egy kézilabda szakosztályt a TAO-s pénzek 
lehívása érdekében, de nem sikerült ezt megvalósítani. A Kőbányai Sport Clubban jelenleg az 
úszás, a birkózás, a sakk, az ökölvívás, valamint a természetjárás működik. Öcsi Gábor a KSC 
elnöki feladatait a 2013-as év végéig látja el. 

Somlyódy Csaba: Jelen pillanatban az Egyesület technikai személyzete Öcsi Gáborból áll. 
Az ő lemondása azt jelenti, hogy vezető nélkül marad a KSC, ezért sürgősen foglalkozni 
kellene a problémával. 

Elnök: Elmondja, hogy Szekeres Pál helyettes államtitkár úr elmondta, hogy folyik az 
egyeztetés arról, hogy a hat kiemeit budapesti sportegyesület külön kerül finanszírozásra. 
Felvetette, hogy bővíteni kellene a KSC-t, hogy kiemeit sportegyesületnek számítson. 
Véleménye szerint el kell gondolkozni azon, hogy érdemes-e külön-külön fenntartani a 
KSC-t, a Törekvés Sportegyesületet, a KDSE-t, valamint a KISE-t. Indítani kellene egy 
utánpótlás kézilabda szakosztályt, amelyre hivatkozva lehetne pályázni TAO-s támogatásra. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kiemell sportegyesületek 2013. évi pályázatairól 
szóló tájékoztató tárgyú 677. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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2. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére 2013. évben 

nyújtott támogatás felhasználásának módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 680. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 

Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére 2013. évben nyújtott támogatás 
felhasználásának módosítása" tárgyú, 680. számú előterjesztést támogatja [122/2013. 
(XI. 13.)]. 

3. napirendi pont: 
Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Pluzsik Andrásné: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő 

"130 OOO Ft" szöveg helyébe a" l 00 OOO Ft" szöveg lépjen. 
(674/1. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 674/1. 
módosító javaslatot [123/2013. (XI. 13.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 674. 
számú előterjesztés támogatásáról a 67411. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) 
"Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálása" tárgyú, 674. számú előerjesztést a 674/1. 
módosító javaslat figyelembevételével támogatja [124/2013. (XI. 13.)]. 

4. napirendi pont: 
Az iskolai ingatlanok kihasználtságáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Meggyőződése, hogy az adatok egy része nem valós. Nem érti, hogy egyes iskoláknál 
miért van felsorolva, hogy kik számára van kiadva a tornaterem, míg másoknál csak a tény 
van feltüntetve arról, hogy ki van-e adva, vagy sem. 
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Gál Judit: Nem feltételezi senkiről sem, hogy nem a teljes igazságról nyilatkoztak. A 
tornatermeket kiadni nagyon nehéz. 

Elnök: V él eménye szerint meg kellene találni a módot a hétvégi sportprogramok 
szervezésére. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2013. január l-jei változások után 
átalakult egy kicsit a terembérletek módszere. Az Önkormányzat mint működtető ezt a jogot 
magánál tartotta és vagyorrrendeletében a Képviselő-testület a jegyzőre ruházta a 
szerződéskötés jogát. Ha van olyan jelentkező, aki az intézményvezetökön keresztül nem jut 
el az Önkormányzathoz, azt nyugodtan irányítsák hozzá. Ha van rá lehetőség, akkor megköti 
velük a szerződést. 

Somlyódy Csaba: V él eménye szerint az üres tornatermeket az Önkormányzat felületein meg 
kellene hirdetni. 

Vermes Zoltán: Javasolja, hogy készüljön az Önkormányzatnak egy hivatalos "facebook" 
oldal, amelyen szintén meg lehetne hirdetni az üres tornatermeket 

Beliczay Sándor: A Magyar Paralimpiai Bizottságnak kellene írni egy levelet a kerület 
szabad tornatermeivel kapcsolatban, mivel ők folyamatosan keresnek üres termeket. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Iskolai ingatlanok kihasználtságáról szóló 
tájékozató tárgyú 682. számú előterjesztést megtárgyalta. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesületének tájékoztatója 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesületének 
tájékoztatójáról tárgyú, 676. számú előterjesztést megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai játszótéri eszközök állapotáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

' l 

Nagy Agota: Kiegészítésként elmondja, hogy látszólag az óvodáknál van némi hiány az 
igényeket illetően. V él eménye szerint nincs olyan óvoda, ahol nem szorulna kiegészítésre a 
játszópark. A legnagyobb probléma az ütéscsillapító aljzatok elkopása. A szabványok 
folyamatosan változnak, ezért van úgy, hogy a legújabb telepítés sem felel meg az aktuális 
szabványoknak. 

Gál Judit: Felhívja a figyelmet a karbantartás fontosságára. 

Elnök: Minden intézmény részére be kellene tervezni karbantartást. Erre a célra évente 
30 OOO OOO Ft összegű keretet kellene biztosítani a költségvetésben. Korábban beszélt több 
kerület képviselőjével is, és egy kerületen kívül máshol nem volt probléma. Nem javasolja 
többet alkalmazni ezt a szakértőt. 

Hancz Sándor: A mostani előírások szerint akkor is "nem megfelelő" minősítést kap egy 
játszóeszköz, ha nincs meg az egyedi megfelelőségi tanúsítványa. Tehát gyártáskor 
minősíttetni kell az eszközöket. Erre az intézmények korábban nem mindig figyeltek oda. Azt 
meg tudja ígérni, hogy új szakértőt fognak alkalmazni. A következő felülvizsgálat során 
megcsináltatják a hiányzó egyedi megfelelőségi tanúsítványokat 20 ll-ben a bölcsődékben 
19 db játszóeszközt telepítettek 5 500 OOO Ft értékben, az óvodákban 34 db eszközt 
14 OOO OOO Ft értékben, az iskolákban pedig 3 7 db eszközt ll OOO OOO Ft értékben. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Óvodai, iskolai játszótéri eszközök állapotáról 
szóló tájékoztató tárgyú 679. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 1035 órakor 
bezárja. 

~~:;f.-._ 
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Revesz Manusz -.o "1,1, Vermes Zoltán 

"~"l -i/j. ~l\'·'\ 
bizottsági elnök l:-,a,:j;u··~ bizottsági tag 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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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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BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2013 {D \~ ~oo ' k K l 'l' 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 
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