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Az ülés kezdetének időpontja: 830 óra 
t 

l r-:uj~];irn: E-lőadó: 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Révész Máriusz bizottsági elnök, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, 

l . rw~llék!"Ct 

jV)5:tJ~fr!J/ JDI3j IX. 1<C.J!. 
Szabóné Gerzson ~sirolta:f-Va'rga IStvin a b1iottság--

képviselő tagj ai, 
dr. Pluzsik Andrásné, Vermes Zoltán, a bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Somlyódy Csaba, a bizottság képviselő tagja 
Vizi Tibor, a bizottság nem képviselő tagja 
Beliczay Sándor, a bizottság nem képviselő tagja 
Lakatos Béla, a bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Weeber Tibor 
Radványi Gábor 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Humán Iroda vezetője 

Dr. Egervári Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Kálmánné Szabó Judit a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 

Csoport vezetője 
Agócs Zsolt 
Tóth Balázs 

Meghívottak: 
Herbai Csilla 

a Gazdasági Bizottság elnöke 
a Pénzügyi Bizottság elnöke 

a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport 
részéről 

Az ülést vezeti: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét [119/2013. (X. 17.)]: 

l. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program V. ütemén történő 

részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program V. ütemén történő 

részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy az előerjesztés 3. mellékletét képező határozattervezet 3. pontjában 
szereplő "5 100 eFt'' szövegrész helyébe a "9 300 eFt'' szöveg lépjen. 

(632/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 632/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Javasolja, hogy az előerjesztés kerüljön kiegészítésre az alábbi új határozattervezettel: 

" ... /2013. (X. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Harmat utcai Általános Iskola tornacsarnokának építéséről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kőbányai Harmat utcai Általános Iskola tornacsarnok építésének 
előkészületeit 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője" 

Indokolás: A tanulói létszám szükségessé teszi a tornacsarnok építését. 
(632/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 632/2. módosító javaslatot. 

Radványi Gábor előterjesztői módosító javaslata: Javasolja, hogy az előterjesztés 1-4. 
mellékletében szereplő az "V. ütemén" szövegrész helyébe a "VI. ütemén" szöveg lépjen. 

Indokolás: gépelési hiba következtében téves hivatkozás történt. 
(632/3. módosító javaslat) 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 632. 
számú előterjesztés támogatásáról a 63211-3. módosító javaslatok figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Magyar Labdarúgó 
Szövetség Országos Pályaépítési Program VI. ütemén történő részvétel" tárgyú 632. számú 
előterjesztést a 63211-3. módosító javaslatok figyelembevételével támogatja [120/2013. 
(X. 17.). 

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

4 



BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2013 oWl>t/í lf. gde ' k Kl '1. Ok '.' S B. t' .................................. ora or megtartott u tura 1s, tatasi es port 1zot sa g 
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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