
BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2014. február 13-án a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 
I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 14°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Varga István a bizottság 
képviselő tagjai, 
Beliczay Sándor, dr. Pluzsik Andrásné, Vizi Tibor a bizottság nem képviselő tagjai. 

Késését előre jelezte: 
Révész Máriusz bizottsági elnök 

Távolmaradását előre jelezte: 
Gál Judit 
Lakatos Béla 
Vermes Zoltán 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor 
Kálmánné Szabó Judit 

Pándiné Csernák Margit 
Dr. Egervári Éva 

Csanak Géza 
JoósTamás 

Bacsa Gyula 
Dr. Barabás Rita 
Koltai Attila 

Nagy István 

Meghívottak: 
Jógáné Szabados Henrietta 

Edényi László 
Szénási Lajosné 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jogi Csoport részéről 

a Kőbányai Sportközpont vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ igazgatója 
a Kőbányai Örmény Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Német Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Roma Önkormányzat 
képviseletében 
a Kőbányai Bolgár Önkormányzat elnöke 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport civil és nemzetiségi referense 
a CIKK Egyesület részéről 
a Kőbányai Roma Önkormányzat tagja 
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-------------

Laukó Zsófia a Kőbányai Diák- és Ifjúsági Tanács 
részéről 

Salkovics Gábor a KISE elnöke 

Az ülést vezeti: dr. Csicsay Claudius Iván bizottsági tag (Az SZMSZ 76. § (4) bekezdésében 
megjelölt írásbeli kijelölés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését. 
Bejelenti, hogy Révész Máriusz bizottsági elnök úr megkérte, hogy amíg nem érkezik meg ő 
vezesse a Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Révész Máriusz elnök úr kérte, hogy a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló .. ./2014. ( .. ) önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú előterjesztés 
utolsó napirendi pontként tárgyalja a Bizottság. Javasolja, hogy a meghívóban 8-as, 17-es és a 9-es 
sorszámon szereplő előterjesztéseket 3., 4., és 5. napirendi pontként tárgyalják. Kéri, akinek a 
napirendi pontokkal kapcsolatban javaslata van, jelezze. Amennyiben nincs további észrevétel, kéri, 
szavazzanak a napirend elfogadásáról az ismertetett módosításokkal együtt. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
a napirendjét [5/2014. (IL 13.)]: 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű 
Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (77. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása (72. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület 
2013. évi támogatásának az elszámolása és az Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató 
(73. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolója (64. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A ki emelt sportegyesületek 2014. évi támogatása (88. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 
(78. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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7. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi 
támogatásáról szóló pályázati felhívás (80. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás (65. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 334 m2 ingatlanrész Kőbányai 
Sportközpont részére történő használatba adása és a Kőbányai Sportközpont alapító 
okiratának módosítása (86. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása (82. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A civil szervezetek 2013. évi támogatásának elszámolása (74. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatásainak elszámolása (71. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi régiója 
2013. évi támogatásának elszámolása és a Könyvtár tevékenységéről szóló tájékoztató (68. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2013. évi támogatásának az elszámolása és az Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató (67. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2013. · évi tevékenységéről szóló 
beszámoló (70. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. A Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak felújításához nyújtott támogatás 
elszámolása (69. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató (85. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató (84. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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19. A Kőbányai Torna Club 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató (76. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2013. évi támogatásának 
elszámolása és a Sportszövetség tevékenységéről szóló tájékoztató (81. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Törekvés Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató (83. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróZ szóló 2011. évi CXII törvény 5. 
§ (l) bekezdése alapján bizalmas jelzéssel ellátott előterjesztések: 

22. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása Bizalmas az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróZ szóló 2011. évi CXII 
törvény 5. §(l) bekezdése alapján (79. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
.. ./2014. ( ...... ) önkormányzati rendelet megalkotása (52. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Weeber Tibor, Révész Máriusz és Somlyódy Csaba vesz részt az előzetes meghallgatásban. 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Nincs 
hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal " A Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda és a Kőbányai Rece-fice 
Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról" sz ó ló 77. számú előterjesztést támogaija 
[6/2014. (II. 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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2. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal " A kőbányai nemzetiségi 
önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról 
kötendő Együttműködési Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról" sz ó ló 
72. számú előterjesztést támogatja [712014. (ll. 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület 2013. 

évi támogatásának az elszámolása és az Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Vizi Tibor: Megköszönik a támogatást, e nélkül nem tudna működni a Művelődési Központ Kéri, 
hogy a Képviselő-testület továbbra is segítse és támogassa a Művelődési Házat, lehetőségeikhez 
képest mindent megtesznek azért, hogy jobban szalgálhassák a lakosságot. 

Radványi Gábor: A 19 millió forint támogatás iránti kérést a 2014. évi költségvetésben is 
biztosítják. Javasolja, hogy ezt az összeget l millió forinttal emeljék meg, de ezt a javaslatát majd a 
2014. évi költségvetési rendelet tárgyalásánál meg fogja ismételni. 

Varga István: A Művelődési Házat a MÁV Északi-Járműjavító hozta létre, és tartotta fenn mintegy 
125 éven keresztül. Ezúton is köszönetet mond mindazoknak a vezetőknek, akik életben tartották a 
Művelődési Házat, és biztosították, hogy Kőbánya lakossága részére ez az intézmény működni 
tudott és fennmaradt. 

Elnök: Hozzászólásra nincs több jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai és Vasutas 
Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület 2013. évi támogatásának az 
elszámolása és az Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatóról" szóló 7 3. szám ú előterjesztést 
támogatja [8/2014. (II. 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolója 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Joós Tamás: Prezentáció keretében néhány képsorral mutatta be a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ elmúlt évi tevékenységét. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Örömmel állapítja meg, hogy sikertörténet Kőbányán a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ Házon belül mindig megújul a programokban, 
eseményekben, és házon kívül is. Kőbánya minden eseményén, külső helyszínein jelen van. 
Gratulál az intézmény vezetőségének, és az intézmény összes dolgozójának. Szinte nincs a 
kulturális ágazatnak olyan területe, amit ne próbálnának lefedni, egészen biztos, hogy ezt csak 
feladatvégzésként nem lehetne megvalósítani. Mindig van új ötlet, új feladat, megfogalmazódik a 
folytatás. 

Varga István: Köszönetet mond, és felhívja a figyelmet, hogy a bevételek 13,6%-kal nőttek, és a 
kiadási oldal megtérülést mutat. További sok sikert kíván. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Elmondja, hogy Kulturális Központon belül kapott helyet a 
Helytörténeti Gyűjtemény, nem teljesen megfelelő körülmények között. Hihetetlen nagy munkát 
végzett a Kulturális Központ, illetve a Helytörténeti Gyűjtemény abban, hogy Kőbánya történetét, 
értékeit megismertesse a lakosokkal. A látogatók száma közelíti a 3 OOO főt. 

Dr. Pluzsik Andrásné: Nagyon örülne, ha végre sor kerülhetne a Füzér utcában a Helytörténeti 
Múzeum kialakítására. 

Elnök: Gratulál a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ munkatársainak az elmúlt 
évben végzett munkájához. Hozzászólásra nincs több jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslat támogatásáról. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal " A Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolójáról" szóló 64. számú előterjesztést 
támogatja [9/2014. (IL 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A kiemeit sportegyesületek 2014. évi támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal " A kiemeZt sportegyesületek 
2014. évi támogatásáról" szóló 88. számú előterjesztést támogatja [1012014. (IL 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét 
képező Pályázati felhívás 7. alcíme helyébe a következőszöveg lép: 

"A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál elektronikusan az oktatas@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld. A benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Kálmánné Szabó Judittól, az Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoport vezetőjétől a 4338-151 telefonszámon, illetve a fenti email-címen. A 
pályázati adatalap igényelhető a fenti email-címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról 
(www.kobanya.hu)." 

(78/1. módosító javaslat) 

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét 
képező Pályázati felhívás 4.2 pont kiegészül az alábbi n) alponttal: 
"n) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével." 

(78/2. módosító javaslat) 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra a 78/1. és a 
78/2. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az óvodai, iskolai táborok, 
erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhivásról szóló előterjesztést a 78/1. és 78/2. 
módositó javaslatokfigyelembevételével támogatja. [11/2014. (IL 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi 

támogatásáról szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Potos Ilona: 2 millió forintra lehet pályázni a 65 tagegyesületnek, ebből 50 sportegyesület, 13 
diáksport egyesület, és 2 szakbizottság van. Az ötven sportegyesületre nem tudnak olyan pályázati 
kiírást készíteni, amely mindenkinek megfelelő lenne. Érdemes lenne elgondolkodni, hogy a 
jövőben nem pályázati kiírást, hanem normatív alapú támogatást biztosítanának, amely normatív 
pályázati adatlap kitöltésével járna. A sportegyesületek eddig is nyújtottak be pályázatokat a 
Nemzeti Együttműködési Alaphoz. A pályázatokat tavaly decemberben kellett beadni, Karácsony és 
Szilveszter között kellett elbírálni, a működési pályázatok eredményét már két héttel ezelőtt 

megkapták az egyesületek, a szakmai pályázatok eredményét a mai napon postázták az egyesületek 
felé. Több mint húsz egyesületük közel negyven pályázatot nyújtott be. Nagyon sok olyan 
egyesületük van, amely 1-2 millió forint támogatást kapott. A pályázati feltételek miatt ugyanaz a 
15 egyesület tud pályázni, amelyek az elmúlt időszak alatt is pályáztak. Ha egy normatív jellegű 
támogatással fordulnának az egyesületek felé, ez azt jelentené, hogy mind az 50 egyesület kapna az 
Önkormányzattól is támogatást. Mivel az alapszabályt minden egyesület most módosítja, és a 
bírósági végzést is be kellene adni a jelen pályázathoz, javasolja, hogy ezt a két dokumentumot 
azért ne kérje be az önkormányzat, mert kémek 30 napnál nem régebbi kivonatot, a bíróság nem 
adja ki ezt a harminc napnál nem régebbi kivonatot, amennyiben ez a két okirat nincs leadva a 
bíróságnáL Ugyanakkor kérik a szövetség igazolását, hogy a tagegyesületek befizették a tagdíjat. 
Ök nemcsak a tagdíjat tudják igazolni, hanem az egyesületek bírósági végzése szintén le van adva 
és nyilván van tartva. 

Elnök: V él eménye szerint Po tos Ilona által elmondott módosító javaslatok j elen előterjesztést nem 
érinthetik, ez új előterjesztést igényel. 

Radványi Gábor: Kéri, hogy a jogász nyilatkozzon az elhangzottakróL 
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Dr. Egervári Éva: Ez most formálisan nem módosító javaslatként hangzott el, mert nem az 
SZMSZ által megjelölt személy tette. Ha valaki magáévá teszi a javaslatot, akkor lehet módosító 
javaslat. Ha jól értette az "i" pont mellőzésére vonatkozik a módosító javaslat a pályázati 
felhívás ban, hogy a létesítő okirat hiteles másolatát és a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem 
régebbi igazolását ne kelljen csatolni. Annyi korrekcióval tudja elfogadni a javaslatot, hogy a 
"hiteles" szó kerüljön. Nyilván a pályázat elbírálásához szüksége van az Önkormányzatnak ismerni 
a sportegyesület tevékenységét, ez pedig az alapító okiratából derül ki, és azt, hogy létezik, ehhez 
kell a 30 napnál nem régebbi igazolás. Nem kérik eredetiben, másolatban is elegendő és e-mailben 
is be lehet küldeni. A 30 napnál nem régebbi igazolás Jógáné Szabados Hemietta szerint 200 Ft-ba 
kerül. 

Elnök: Révész Máriusz bizottsági elnök úr kéri, hogy ne csak ebbe, hanem az ezt követő 
pályázatokba is írják bele, hogy az egyesületek indultak-e más pályázaton. 

Potos Ilona: A bíróság által kiadott igazolás tartalmazza az egyesület tevékenységét. 

Dr. Egervári Éva: Ebben az esetben elfogadható, hogy a létesítő okirat másolatától eltekintsen az 
Önkormányzat és csak az igazolás álljon rendelkezésre. 

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét 
képező Pályázati felhívás 4.2 i) alpontjában szereplő "a létesítő okirat hiteles másolata és" 
szövegrész kerüljön törlésre. 

(80/1. módosító javaslat) 

Vizi Tibor: Bizottsági elnök úr javasolja, hogy emeljék be a pályázatba, hogy az egyesületek 
nyilatkozzanak, hogy indultak-e más pályázatokon. Számára szimpatikus, ha az egyesületek 
mindenhol próbálkoznak. Ha valaki viszont azt mondja, hogy kizárólag az Önkormányzat 
pályázatán indul, az is lehet egy szempontból jó. Nem támogatja a javaslatot, mert mikor tesz jót a 
pályázó. Az jár jól, aki csak egy helyre pályázik, vagy az jár jól, aki mindenfelé pályázik? 

Radványi Gábor: Véleménye szerint minden esetben az igazságot kell leírni. A mindenkori 
bizottság bölcsességére lesz bízva, hogyan értékeli a sportegyesület adott évi tevékenységét. 

Dr. Egervári Éva: A pályázati felhívásban az elnyert támogatásra kérdeznek rá, erre vonatkozik a 
pályázati kiírás 4.2. hb) pontja "a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra," illetve az m) pontja "amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült 
a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és 
összege megjelölésével." Ezek csak az elnyert pályázatokra vonatkoznak. 

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét 
képező Pályázati felhívás 4.2 pont egészüljön ki az alábbi n) alponttal: 
"n) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével." 

(80/2. módosító javaslat) 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző nevében dr. Egervári Éva szóbeli módosító javaslata alapján 

l. A pályázati felhívás 8. alcímének a) pontja helyébe a következőszöveg lép: 

"a) elektronikusan a gall_gizella@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld (a benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont)," 

2. A pályázati felhívás 8. alcímének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

"A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Gáll Gizella sportreferenstől a 4338-143 
telefonszámon, illetve a fenti email-címen. A pályázati adatalap igényelhető a fenti email-címen, 
illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható." 

(80/3. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 80/3. módosító javaslatot. 

Elnök: Az elhangzott módosító javaslatokat Alpolgármester úr támogatta, ezért kéri, szavazzanak a 
határozati javaslat támogatására a 80/1/2/3. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a Kőbányai Sportegyesületek 
és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
szóló előterjesztést a (80/1., a 8012. és 8013. módosító javaslatok figyelembevételével támogatja. 
[1212014. (IL 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Révész Máriusz bizottsági elnök úr kéri, hogy a pályázati felhívásba írják bele, hogy az 
egyesületek nyilatkozzanak, hogy indultak-e más pályázaton. Az előterjesztő támogatja ajavaslatot 

N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét 
képező Pályázati felhívás 7. alcíme helyébe a következőszöveg lép: 

"A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál elektronikusan az oktatas@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld. A benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Kálmánné Szabó Judittól, az Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoport vezetőjétől a 4338-151 telefonszámon, illetve a fenti email-címen. A 
pályázati adatalap igényelhető a fenti email-címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról 
( www.kobanya.hu ). " 

(78/1. módosító javaslat) 
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Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét 
képező Pályázati felhívás 4.2 pont kiegészül az alábbi n) alponttal: 
"n) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével." 

(78/2. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián jegyző nevében Dr. Egervári Éva szóbeli módosító javaslata: A pályázati 
kiírás "A pályázaton nem vehet részt alpont ki egészülne egy c) ponttal: olyan szervezet, amelynek 
célja az Önkormányzat által fenntartott óvoda, illetve az önkormányzat működtetésében lévő iskola 
támogatása." Ez korábban is szerepelt, csak egy téves megfogalmazás miatt került ki a jelenlegi 
szövegből, javasolja visszatenni a szövegbe. Ez az intézmények mellett működő alapítványokat 
jelenti, azok nem pályázhatnak. 

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét 
képező Pályázati felhívás 5. pont kiegészül az alábbi e) alponttal: 
c) olyan szervezet, amelynek célja az Önkormányzat által fenntartott óvoda, illetve az 
Önkormányzat működtetésében lévő iskola támogatása, 

(78/3. módosító javaslat) 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a 78/1-3. 
módosító javaslatok figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a civil szervezetek 
2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásáról szóló előterjesztést a 78/1., a 78/2. és a 78/3. 
módosító javaslatok figyelembevételével. [13/2014. (IL 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 334 m2 ingatlanrész Kőbányai 

Sportközpont részére történ ő használatba adása és a Kőbányai Sportközpont alapító 
okiratának módosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Az ülés ezen szakaszában Somlyódy Csaba képviselő elhagyja az üléstermet. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
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N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Úgy tudja, hogy telt házzal működik a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 
sportcsarnok. Délután 16 óráig a Fekete István Általános Iskola és a Harmat Általános Iskola 
diákjai használják testnevelés órára, a délutáni időszakban kosárlabdázók, utána pedig küzdő 
sportolók használják 20 óráig. Véleménye szerint jó döntést hozott a Képviselő-testület, amikor 
ennek a felújítását, illetve a fűtés leválasztását biztosították 

Csanak Géza: Átadja a Budapest Sportszolgáltató Központ alapító okiratát egységes szerkezetben, 
amely tartalmazza a Gyakorló utca 25. szám alatti ingatlant. Kérdezi, hogy szerepelhet-e ez az 
ingatlan az alapító okiratban, mindenki tudja, hogy ez a KISE ingatlana. Kérdezi, hogy a jogcíme 
mi, 15 éves tartós használat? 

Elnök: Csanak Géza úr hozzászólása nem a napirendhez kapcsolódik. Amennyiben több 
hozzászólásraj elentkezés nincs, kéri, szavazzanak a határozati j avas latra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Budapest X 
kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 334 m2 ingatlanrész Kőbányai Sportközpont részére 
történő használatba adása és a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést [14/2014. (IL 13.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

l O. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

N apirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Amikor megkapta ezt a beszámolót, megbeszélést kezdeményezett Csanak úrral, 
hogy elmondják, véleményük szerint min kell változtatui a beszámolóban. A tavaly benyújtott és a 
Képviselő-testület által el nem fogadott beszámoló után azt gondolta, hogy idén olyan előterjesztés 
készül, amelyet jó szívvel ellehet fogadni. A megbeszélésen elmondták Csanak úrnak, hogy mi az, 
amit másképp kellene fogalmazni, felhívták a figyelmét, hogy mivel egészítse ki a beszámolót, 
illetve mi ne szerepeljen benne. Az uszoda beléptető-rendszerével évek óta probléma van, amelyet 
Csanak úr szóban folyamatosan jelez, kérte, hogy a beszámolóban szerepeljen, hogy milyen 
műszaki megoldást javasol, és ennek mi a költségkihatása. Ezt a mostani előterjesztésben sem 
látják. Az előterjesztésben szubjektív elemek is szerepeltek, amelyeket véleménye szerint egy 
intézmény igazgatójának nem kellene leírni, ilyen volt például "a drasztikus pénzelvonások ellenére 
sikerült a működésünket jó színvonalon biztosítani". 
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A Gazdasági és Pénzügyi Iradán utánanézett ennek az állításnak, a dologi kiadásokban emelkedés 
volt, a csökkenés a bérekben jelentkezett, ugyanis 4 fő úszótanár átkerült a KLIK-hez. A maga 
részéről nem tudja elfogadni a beszámolót, mert úgy gondolja, hogy ez még mindig nem olyan 
színvonalú, amit jó szívvel tudna támogatni. 

Csanak Géza: Valóban kiérezhető volt a beszámolóban egy olyan hangsúly, amely nem egy 
beszámoló ba való. A módosítást követően még jobban ügyelt a vázolt hiányosságokra, és így került 
a Bizottság, illetve a Képviselő-testület elé az előterjesztés. Elmondja, hogy állami feladat a 
diákolimpia bonyolítása, Kőbányán ez másképp működik, a források és lehetőségek ismeretében az 
idei költségvetési egyeztetés során is megállapodtak abban, hogy továbbra is a Kőbányai 
Sportközpont végzi a feladatot. Nem a KLIK-kel van problémájuk, és nem Németh László úr 
tehetetlensége okán sikerült ilyen rövidre a történet. Elhangzott, hogy az önkormányzat által átadott 
25 millió forint zömében sportcélokra fordítódik, ez az, ami időközben átalakult, és lett olyan kevés, 
mint amekkora összeg a beszámolóban szerepel. Szeretnék ezt a feladatot végezni, és azt gondolják, 
hogy ennek költségvonzatához igazán hozzájárulhatott volna a KLIK, ha már övé a feladat. Átadja 
az iratokat például a beléptető-rendszer ügyében, nem ő az, aki a szerződést és a pályázatot 
készítette, az Radványi Gábor Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság elnöke 
nevében került kiadásra. Szintén elhozta, hogy az elégtelen öltőző kapacitásuk bővítésére milyen 
levelezést folytatott. Nem gondolta, hogy ezt külön ecsetelni kellene a beszámolóban, ami továbbra 
sem valósult meg. 

Elnök: Előre bocsátja, hogy most mint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagja mondja el a 
véleményét. Nem biztos, hogy az Igazgató úrnak jó, ha ő támogatja az előterjesztést, ezért felhívja 
mindenki figyelmét, hogy Csanak Géza úr igazgatói kinevezését nem támogatta. Ami 
Alpolgármester úr megjegyzéseit illeti, ha akarna sem tudna mást csinálni, mint egyetért vele, 
ugyanakkor az a véleménye, hogy Igazgató úrnak van egy sajátos, szarkasztikus modora, aminek a 
legnagyobb részét ő észre sem veszi. A mostani hozzászólása is ékes példája volt ennek, amiben 
először kifejtette, hogy ő nem minősíti a KLIK-ket, aztán úgy minősítette, hogy öröm volt nézni. 
Idéz a beszámolóból: "Ugyan mi szakmai beszámoló kiegészítése címmel tematikus anyagat 
állítottunk össze, még el is fogadtuk, hogy szakmai tevékenységünk újból megtárgyalásra kerüljön". 
Ez az a modor, ami miatt sokan már nem fogadják el ezt a beszámolót. V él eménye szerint ez a 
beszámoló lényegesen jobb, mint az előző, és annak ellenére, hogy Alpolgármester úr 
megjegyzéseit Csanak úr helyében nagyon is megszívlelné, ennek ellenére javasolja, hogy ezt a 
beszámolót fogadja el a Bizottság. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben szereplő 
"nem fogadja el" szövegrész helyébe az "elfogadja" szöveg lép. 

(82/1. módosító javaslat) 

Radványi Gábor: Csanak úr, mint egy leleplező dokumentumként adta oda az annak idején a 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság elnökeként aláírt ajánlati felhívást. 2006-
2010 között ő volt a Bizottság elnöke, ennél fogva az ajánlati felhívásan természetesen az ő neve 
szerepel. A kiírás után volt kivitelezés, tudják, hogy rossz volt. Nem érti, miért hozta be ezeket a 
papírokat Csanak úr, amikor az volt a kérés, hogy írja le pontosan, hogy mi a probléma a beléptető
rendszerrel, és ez mennyibe fog kerülni. 
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Szabóné Gerzson Sarolta: Beszámolót minden intézményvezetőnek egy évben egyszer kell 
készítenie. Előfordult már olyan, hogy egyes bizottságok nem fogadtak el egy beszámolót, mert 
hiányos volt, nem volt világos, nem volt egyértelmű. Ha egy intézményvezető nem tud egy 
beszámolót úgy elkészíteni, hogy az megfelelő legyen, akkor a munkatársait be kell vonnia. Egy 
beszámoló akkor jó, ha mögötte ott van az elvégzett munka, és egy olyan együttműködés, 
együttgondolkodás akár a fenntartóval, akár más szervekkel, ami garanciát ad arra, hogy a munka 
jól működik. Fel kell együtt közösen építeni valamit. Nem az az alaphelyzet, hogy harcolok, 
vitázom, csatázok, és kinek van igaza. Mégis csak azt az irányt kell követni, hogy minek az 
érdekében dolgoznak Kőbányán, tehát a munkának menni kell. Lehet vitázni, de annak is mindig 
azt a célt kell szolgálni, hogy előre menjenek a dolgok. Valahogy nem tud kialakulni egy 
munkatársi, szakmai közvetlen pozitív együttműködési szándék. Még egy nem jó beszámolót is 
elfogadhatnak, ha tudják, hogy mögötte van egy abszolút pozitív, előremutató, jó együttműködő 
szándék. Ebből az alaphelyzetből kellene nézni a dolgokat. 

Elnök: Megadja a szót Csanak úrnak, bár elmondja, hogy ez a baj Csanak úrral, hogy olyan 
megjegyzései vannak, mint most, hogy az utolsó szó jogán szeretne szót kémi. 

Csanak Géza: Megköszöni Szabóné Gerzson Sarolta képviselő asszonynak az iránymutatást, két 
éve erre vár. Az önállóan működő intézmény keretein belül azt gondolja, hogy elég sok akadályba 
ütközik. A pénzügyi kérdések tekintetében egész más papírok vannak a birtokában, mint amit 
esetleg a pénzügy mond. Nagyon sajnálja, hogy ebbe a helyzetbe került, próbál ez ellen tenni, még 
többet fogja moderáltatni az anyagait és a beszámolókat, de kéri mindenkitől a megértést és a 
segítséget, mert ez így valóban nem könnyű. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a 82/l. módosító javaslatról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem 
támogatja a 82/1. módosítójavaslatot [1512014. (IL 13.).] 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással támogatja a 
Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
előterjesztést [16/2014. (IL 13.)]. 

ll. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2013. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy a civil szervezetek a támogatás összegével precízen 
elszámoltak Javasolja elfogadni a határozati javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 74. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a civil szervezetek 2013. évi 
támogatásának elszámolásáról szóló előterjesztést támogatja [1712014. (IL 13.)]. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatásainak elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Kőbányán működő 
egyházak 2013. évi támogatásainak elszámolásáról szóló előterjesztést támogatja [18/2014. (IL 
13.)]. 

13. napirendi pont: 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi régiója 

2013. évi támogatásának elszámolása és a Könyvtár tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Dr. Egervári Éva: Véleménye szerint tájékoztatóról van szó, ezért nem kell szavazma a 
Bizottságnak az előterjesztésrőL 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII-X-XVII-XIX.-XX.
){}(J-XXJII kerületi régiója 2013. évi támogatásának elszámolása és a Könyvtár tevékenységéről 
szóló tájékoztató előterjesztést határozathozatal nélkül megtárgyalta. 

Jegyzői törvényességi észrevétel: az SZMSZ 59. § (l) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a 
Bizottságnak szavaznia kellett volna az előterjesztés támogatásáról. 
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14. napirendi pont: 
A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2013. évi támogatásának az elszámolása és az Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Kőbányán működő 
egyházak 2013. évi támogatásainak elszámolásáról szóló előterjesztést támogatja [1912014. (II. 
13.)]. 

15. napirendi pont: 
A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, gondolkodjanak el azon- miután az Önkormányzat állja-, hogy az irodavezető 
bruttó 122 OOO Ft-os díjazását emelni kellene, de ez nem tartozik a beszámolóhoz. Kéri, akinek a 
napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Radar J.fjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolótól szóló előterjesztést támogatja 
[2012014. (II. 13.)]. 

16. napirendi pont: 
A Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak felújításához nyújtott támogatás 

elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Kőbányai Református 
Templom ólomüvegablakainak felújításához nyújtott támogatásról szóló előterjesztést támogatja 
[21/2014. (II. 13.)]. 
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17. napirendi pont: 
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület tevékenységéről szóló 
tájékoztatóról szóló előterjesztést támogatja [2212014. (ll. 13.)]. 

18. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Kőbányai Ijjúsági 
Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület tevékenységéről szóló 
tájékoztatóról szóló előterjesztést támogatja [23/2014. (II. 13.)]. 

19. napirendi pont: 
A Kőbányai Torna Club 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Kőbányai Torna Club 2013. 
évi támogatásának elszámolása és az Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatóról szóló 
előterjesztést támogatja [24/2014. (II. 13.)]. 
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20. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2013. évi támogatásának 

elszámolása és a Sportszövetség tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Kőbányai Sportegyesületek 
és Sportszervezetek Szövetsége 2013. évi támogatásának elszámolása és a Sportszövetség 
tevékenységéről szóló tájékoztatóról szóló előterjesztést támogatja [25/2014. (IL 13.)]. 

21. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a Törekvés Sportegyesület 
2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület tevékenységéről szóló előterjesztést 

támogatja [2612014. (IL 13.)]. 

22. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Most nem piszkálna bele az elbírálásba, de azt meg kellene gondolni, hogy legközelebb "A 
pályázati feltételeknek nem felelt meg, mert c) elérte a 4,5 átlagot, de két tizednél többet rontott" ki 
kellene-e zámi a tanulmányi ösztöndíjbóL Ha rontott is, a 4,5 átlag nagyon szép. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslat támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a "Kőbánya számít Rád" 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról szóló előterjesztést támogatja [27/2014. (IL 
13.)]. 
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23. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

.. ./2014. ( .. )önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata: 

A rendelettervezet az alábbiak szerint módosul: 

l. A 12. melléklet 
a) 17. sorának (Előre nem látható feladatok tartaléka) 3.,4. oszlopa csökken 

9 OOO eFt-tal, 
b) 21. sorának (Működési célú tartalékok összesen) 3.,4. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal, a 12. 

melléklet 29. sorának (Mindösszesen) 3.,4. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal. 

2. A 8. melléklet 
a) 24. sorának (Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány) 3.,4. oszlopa nő 500 eFt-tal, 
b) 25. sorának (Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány) 3.,4. oszlopa nő 

l OOO eFt-tal, 
c) 29. sorának (Törekvés Művelődési Központ) 3.,4. oszlopa nő l OOO eFt-tal, 
d) 35. sorának (Wolf Polgárőrség) 3.,4. oszlopa nő l 383 eFt-tal, 
e) 36. sorának (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 3.,4. oszlopa nő l 500 eFt-tal, 
f) 37. sorának (Kőbányai Torna Club) 3.,4. oszlopa nő 2 OOO eFt-tal, 
g) 45. sorának (Egyéb működési célú támogatások államháztartásorr kívülre összesen) 3.,4. 

oszlopa nő 7 383 eFt-tal, 
h) 46. sorának (Mindösszesen) 3.,4. oszlopa nő 7 383 eFt-tal. 

3. Az 5. melléklet 3. pont 
a) l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 2.,5. oszlopa nő l 617 eFt-tal, 
b) 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERVEK ÖSSZESEN) 2.,5. oszlopa nő l 617 eFt-tal, 
c) 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 2.,5. oszlopa nő l 617 eFt-tal. 

(Afenti módosítás átvezetése a rendelettervezet további mellékleteiben:) 

A 3. melléklet l O. sorának (Működési célú általános tartalék) 4., 7. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal, 
a 3. melléklet 12. sorának (Működési célú tartalék és céltartalék összesen) 4.,7. oszlopa csökken 
9 OOO eFt-tal, 
a 3. melléklet 4. sorának (Dologi kiadások) 3.,7. oszlopa nő l 617 eFt-tal, 
a 3. melléklet 8. sorának (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre) 4.,7. oszlopa nő 
7 383 eFt-tal, 
a 3. melléklet 8. sorának (Egyéb működési célú kiadások összesen) 4.,7. oszlopa nő 
7 383 eFt-tal, 
a 3. melléklet 22. sorának (Költségvetési kiadások összesen) 3. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 4. 
oszlopa csökken l 617 eFt-tal, 
a 3. melléklet 28. sorának (Kiadások összesen) a 3. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 4. oszlopa csökken l 
617 eFt-tal. 
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Az 5. melléklet 5. pont l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 3.,5. oszlopa nő 7 383 eFt-tal, 
az 5. melléklet 5. pont 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN) 3.,5. oszlopa nő 7 383 eFt-tal, 
az 5. melléklet 5. pont 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 3.,5. oszlopa nő 7 383 eFt-tal. 

Az 5. melléklet 6. pont l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 3.,5. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal, 
az 5. melléklet 6. pont 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN) 3.,5. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal, 
az 5. melléklet 6. pont 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 3.,5. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal. 

Az 5. melléklet 14. pont l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 2. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 3. 
oszlopa csökken l 617 eFt-tal, 
az 5. melléklet 14. pont 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN) 2. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 3. oszlopa csökken l 
617 eFt-tal, 
az 5. melléklet 14. pont 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 2. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 3. oszlopa 
csökken l 617 eFt-tal. 

(52/1. módosító javaslat) 

Rappi Gabriella: Jelzi, hogy a rendelettervezet 8. számú mellékletében a Wolf Polgárőrség során 
3 750 OOO Ft szerepel, ez úgy oszlik meg, hogy 750 OOO Ft a tavalyi IV. negyedévről áthúzódó tétel 
és az idei 3 millió forint támogatás, erre jönne rá a 3 millió forint. Egy része erre a sorra kerülne 
mint tényleges támogatás és egy része pedig az önkormányzat külön kiadásait emelné. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A rendelettervezetben a KSC részére 40 millió forint, a KDSE részére 
13 millió forint, a KISE részére 10 millió forintot terveztek. A napirend előterjesztésben viszont a 
Törekvésnél 12 millió forintot látott, a rendelettervezetben viszont 32 800 OOO Ft szerepel. Ez hogy 
van? 

Rappi Gabriella: A Törekvés Sportegyesület 2014. évre 22 millió forint támogatás iránti kérelmet 
nyújtott be, a költségvetésben ennél magasabb összeg szerepel 32 800 OOO Ft, és a kérelemben a 
Törekvés Sportegyesület megjelölte, hogy milyen ütemezésben szeretné a támogatást kapni. Az első 
hat hónapra 12 millió forintot kért. Tudják, hogy április l-jétől megalakul az új sportintézmény, 
ezért csak ez a 12 millió forint szerepelt az előterjesztésben, és a Képviselő-testület később dönt, 
hogy a fennmaradó összeget hogyan biztosítja. 

Elnök: Az előterjesztésben szerepel, hogy "5 főt javasolok engedélyezni az Önkormányzat jogi 
személy iskolai telephelyein felmerülő feladat végrehajtásához." Kérdezi, hogy hol, melyik 
iskolákban? 

Rappi Gabriella: Ennek kimutatásán még dolgozik a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport. 

Elnök: Kérdezi, hogy a képviselő-testületi ülésig ki fog derülni, hogy hová kerülnek ezek a 
személyek? 

20 



Rappi Gabriella: Megítélése szerint nem, mert úgy tudja, hogy a csoport jelenleg is dolgozik ezen. 
Az 5. mellékletben, ahol az engedélyezett létszámokat hagyják jóvá, azt látják, hogy az iskolai 
telephelyek létszáma külön nincs jóváhagyva, mert a technikai dolgozók létszáma a Polgármesteri 
Hivatalbanjelenik meg. 

Elnök: Ha az 5 főben benne van a Kertvárosi Általános Iskola portási álláshelye, akkor nem tesz 
javaslatot, ha nincs benne, akkor 6 főre javasolja emelni a létszámot. 

Kálmánné Szabó Judit: Alapvetőerr a takarítónői álláshelyekkel van nagyobb probléma. 

Elnök: A Kertvárosi Általános Iskolában a takarítónőkkel, illetve a karbantartóvallátják el a portási 
feladatokat. 

Az ülés ezen szakaszában Révész Máriusz és Somlyódy Csaba képviselő megérkezett az 
ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

Elnök: Jelzi, hogy Radványi úr módosító javaslataival egyetért, kivéve a Wolffal kapcsolatos 
javaslatával, ezért kéri, hogy a Bizottság először a 2.d) javaslat kivételével szavazzon az 5211. 
módosító javaslatra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal támogatja az 52/1. módosító 
javaslatot a 2. d) pont kivételével [28/2014. (IL 13.)]. 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak az 5211. módosító javaslat 2. d) pontjára. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja az 5211. 
módosító javaslat 2. d) pontját [29/2014. (IL 13.)]. 

Jegyzői törvényességi észrevétel: az SZMSZ rendelkezései (40. §és 60. §) értelmében nem lehet 
külön szavazni a módosító javaslat egyes pontjaira, módosító javaslatot kellett volna benyújtani a 
2. d) ponttal kapcsolatban. 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási j avaslatra az 5211. módosító javaslat 
figyelembevételével. 
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A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló . ..12014. (. .... .) 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést az 52/1. módosító javaslat 
figyelembevételével [3012014. (IL 13.)]. 

Révész Máriusz: Megköszöni dr. Csicsay Claudius Iván úrnak, hogy levezette a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság ülését, és megköszöni a Bizottság tagjainak, hogy ilyen nagy 
létszámban eljöttek a megváltozott időpontban is. Elnézést kér, rajta kívül álló okok miatt történt 
mindez. 

Elnök: Elmondja, hogy a Kertvárosi Általános Iskola intézményi tanácsülésén vett részt, ahol 
elhangzott, hogy a szülők rendkívül elégedetlenek azzal, hogy a Sportközpont uszodájából 
átkerültek a KÖSZI uszodájába. Itt összesen egy vécé van, egy zuhanyozó van, a második 
zuhanyozó olyan, hogy a locsolócső végére tesznek zuhanyfejet, és azzal zuhanyozzák a 
gyerekeket Szeretné, ha ezt valaki ellenőrizné. 

Révész Máriusz: Területi okai vannak annak, hogy ki, hová kerül, illetve látni kell, hogy a kisebb 
uszodák feltöltöttségét is meg kellene oldani. Véleménye szerint a V árasközponthoz közel kellene 
egy rendes uszodát csinálni, a másik hármat idővel megszüntetni. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 1550 órakor bezárja. 

/ -' / ' 1 
J> / (. ~ 

\ 
1/ 

'.-· / !,. 1. .......... --..... , .......... , ............. . 
dr. Csié~ay Claudius Iván 

levezető elnök 

Törvényességi szempontból el~gyzel1l: 
/ ,. 

p li''""'-"\ /. 
'-.J1.t \ ' 

Dr. Szabó Krisztián. 
jegyző ( ,V\ , 

K. m. f. 

Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági tag 
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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 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

Dr. Csicsay Claudius Iván 
képviselő, bizottsági tag 
részére 

Tisztelt Képviselő Úr! 

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 felkérem Önt, mint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
tagját a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2014. február 13-án 14 órakor, az I. em. 115. 
számú tanácsteremben kezdődő ülésének levezetésére, mivel országgyűlési képviselői 

munkám akadályoznak az elnöki teendőiru ellátásában. 

Budapest, 2014. február 13. 

~\ 
Révész Máriusz 
bizottsági elnök 


