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Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2014. április 110-én a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bu~apestX:,-szenfLás.Zló tér 29,: ----- -----
I. em. 115.) megtartott ülésén. ' r::: .Jzlrn ' /i 
Az ülés kezdetének időpontja: 900 óra IJ'rf!..g/.z,l:l()d~!fo L ~)•i.~' j 
A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Révész Máriusz a bizottság elnöke, 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Szabóné Gerzson Sarolta, Somlyódy Csaba, Varga István a 
bizottság képviselő tagjai, 
Beliczay Sándor, Dr. Pluzsik Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vizi Tibor a bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor 
Weeber Tibor 
Kálmánné Szabó Judit 

Dr. Egervári Éva 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Hauer Lászlóné 
Nagy Ágota 
Révész Istvánné 
Gera Zoltán 
Széll Rita 

Nagy István 

Meghívottak: 
Jógáné Szabados Henrietta 

Az ülést vezeti: Révész Máriusz, bizottsági elnök 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Kertvárosi Általános Iskola vezetője 
a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője 
a Fekete István Általános Iskola vezetője 
a Kroó György Zene- és Képzőművész 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetője 

a Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ vezetője 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport részéről 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság ll fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Amennyiben nincs észrevétel, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 



A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) az 
alábbiak szerint fogadja el a napirendjét [58/2014. (IV. 10.)]: 

l. A Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ részére történő használatba adása és a Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi 
támogatására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 
beszámolója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai 

Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére történő használatba adása és a 
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy kb. öt évvel ezelőtt merült fel az, hogy a MÁV 
Zrt. nem tudja tovább finanszírozni a Törekvés pálya fenntartását. Az MNV Zrt.-vel 
együttműködve sikerült felgyorsítani ezt a folyamatot, így az Önkormányzat tulajdonába került a 
pálya. Az intézmény vezetőjének Nagy István került kinevezésre és 5 fő státusz került 
biztosításra. Nagy István státusza a Kőbányai Sportközpontban megszűnik, amelyet a 
későbbiekben Csanak Géza intézményvezető úr fel szeretne tölteni szervező-marketinges 
munkaerővel. 

Beliczay Sándor: Elmondja, hogy sok ember komoly munkájába került az, hogy ez a pálya az 
Önkormányzat tulajdonába kerüljön. A csapat nagyon összeszokott, ezért javasolja, hogy az ott 
dolgozók ugyanazt a bért kapják meg, amelyet eddig is kaptak. Ehhez jó megoldás lenne a plusz 
fél státusz biztosítása. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 21 O. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, 
Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére 
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történő használatba adásáról és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító 
okiratának módosításáról" szóló 210. számú előterjesztést támogatja [59/2014. (IV. 10.)]. 

2. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Jógáné Szabados Henrietta: A Kőbányai Önkormányzat kiemeit figyelmet fordít a civil 
szervezetek munkájára. Ily módon lehetőség nyílt a költségvetésben 5 millió forint támogatás 
biztosítására. A Képviselő-testület februárban kiírta a pályázatot A megadott határidőre összesen 
43 pályázat érkezett. A pályázatokat Révész Máriusz bizottsági elnök úrral, valamint Radványi 
Gábor alpolgármester úrral formailag átnézték. Az előző évekhez képest eltérés volt, hogy e
mailen is be lehetett adni a pályázatot Ez három pályázó esetében okozott problémát, mivel 
elektronikusan nem érkezett meg időben a pályázatuk Két pályázó igazolni tudta a pályázat 
határidőn belül történő benyújtását. Két szervezet nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, ezért 
a pályázatuk érvénytelen. Az előkészítés során figyelembe vették azt, hogy az adott szervezet 
milyen formában működik, és milyen működési költségei vannak, pl. a kluboknak gyakorlatilag 
nincsenek működési költségeik, az alapítványoknál és egyesületeknél pedig önmagában a 
bankszámla fenntartása és a könyvelés jelentős költséget eredményez. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Népjóléti Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Megköszöni Jógáné Szabados Henrietta munkáját. Beszámol arról, hogy a 
Népjóléti Bizottság az előterjesztést támogatta. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Somlyódy Csaba: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletében lévő táblázat 36. sorában 
lévő (Szent László Király Alapítvány, támogatási összeg) "80 OOO Ft" szövegrész kerüljön 
törlésre. 

(199/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 199/2. módosító javaslatot. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 igen, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem 
támogatja a 199/2. módosító javaslatot [60/2014. (IV. 10.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 199. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen szavazattal, l tartózkodással a "Civil 
szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról" szóló 199. számú előterjesztést 
támogatja [61/2014. (IV. 10.)]. 
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3. napirendi pont: 
A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhaszn ú Egyesület támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Weeber Tibor: Olvasást elősegítő mozgalomról van szó, amelynek lényege az, hogy 
tömegközlekedési csomópontokon lehetne olcsón könyvet vásárolni. A Közkincs Művészeti és 
Kulturális Közhasznú Egyesület a kidobandó könyveket összegyűjtené, és lehetővé tenné a 
szétosztásukat. A központjuk Kőbányán lenne. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A raktározásra szolgáló helyiségről nincs szó a döntésben. 

Weeber Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a könyveket tároló kocsik elhelyezéséhez még 
szüksége van az Egyesületnek engedélyre, valamint kérdés még a raktározás. A Coca Cola 
gyárnál, a volt Adóhivatal épületének a földszintjét szeretnék bérelni szeptembertől. Ezt a kérdést 
az illetékes bizottság fogja tárgyalni. 

Vízi Tibor: V él eménye szerint az előterjesztésben ábrázolt kocsi nem működőképes, ezért az 
újragondelását javasolja. 

Gál Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy az európai városokban is működnek hasonló 
egyesületek. Egy euróért lehet könyveket vásárolni, és teljesen becsületkasszaként működnek. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet egészüljön ki az alábbi 4. 
ponttal: 

"4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közkincs Művészeti és Kulturális 
Közhasznú Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére." 

Indokolás: Az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerülhet, hogy az Önkormányzat egy 
tagot delegálhat abba a szakmai csoportba, amely dönt az árusításra kerülő könyvekről. 

(19111. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 19111. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 191. számú 
előterjesztés támogatásáról a 19111. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal a "Közkincs Művészeti és 
Kulturális Közhasznú Egyesület támogatásáról" szóló 191. számú előterjesztést a 19111. 
módosító javaslat figyelembevételével támogatja [62/2014. (IV. 10.)]. 
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4. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 208. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

63/2014. (IV. 10.) KOS határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról 
(ll igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi 
támogatására kiírt pályázat keretében az l. mellékletben foglalt általános iskolai programokhoz 
nyújt támogatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül 3 954 eFt összegben, 
valamint a Kőbányai Kincskeresők Óvoda önkormányzati támogatását megemeli az ellátottak 
pénzbeli juttatásai kiemeit előirányzaton 46 eFt-tal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 19. sora terhére összesen 4 OOO e Ft összegben. 
2. A Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő támogatási szerződést a 2. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(Az l. és 2. melléklet szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel) 

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

támogatására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Tudomása szerint sokkal több bejegyzett sportegyesület van Kőbányán. 
Érdeklődik, hogy mi az oka annak, hogy ilyen kevesen nyújtottak be pályázatot? 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az idei évben csökkent a pályázati összeg mértéke, ezért a 
pályázati kiírás szigorúbb lett. Azok az egyesületek, amelyeknek az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében saját soruk van, nem pályázhattak támogatásra. Előírás volt az is, hogy az adott 
Egyesületnéllegyen utánpótlás-nevelés, valamint 15 fő utánpótláskorú gyermek. 
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Lakatos Béla: A Kőbányáért Egyesület nem tüntette fel a pályázatában, hogy kinek fizeti a 
bérleti díjat annak ellenére, hogy erre a célra kért támogatást. 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányáért Egyesület 90%-ban kőbányai 
gyermekekkel foglalkozik, és több mint száz igazolt sportolója van, tehát jelen van Kőbánya 
életében. Eddig a Törekvés pályán tartottak az edzéseket, havonta 150 OOO Ft bérleti díjat 
fizettek, de ez a lehetőség meg fog szűnni. Jelenleg pályát keresnek, ahol továbbra is tudnak 
működni. 

Elnök: Az összes pályázó közül a Kőbányáért Egyesület foglalkozik a legtöbb gyerekkel. 

Varga István: Beszámol arról, hogy az Egyesületnél kitűnően foglalkoznak a gyerekekkel, 
mindenki jó véleménnyel van róluk. Rengeteg halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
vesznek be, akik más egyesületben nem tudnák a terheket fizetni. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 208. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

64/2014. (IV. 10.) KOS határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi 
támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról 
(ll igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek 
Szövetsége tagszervezetei 2014. évi támogatására kiírt pályázat alapján az l. mellékletben 
meghatározott sportegyesületeknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 20. sora terhére összesen 2 OOO eFt összegben. 
2. A Bizottság megállapítja, hogy a Kis Gézengúzok Egyesület pályázata érvénytelen. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtéte lére. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(Az l. melléklet szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel) 

Jegyzői törvényességi észrevétel: A 6412014. (IV l O.) KOS határozat 3. és 4. pontja hibás, 
módosítani kell az elírást. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves 

beszámolója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Nagy Ágota: A Pedagógia Szolgáltató Központtal, valamint a Fekete István Általános Iskolával 
közösen egy tehetséggondozó pályázatot sikerült megnyerniük, ezért ez a tevékenység fog 
megindulni az intézményben. Elkezdődik egy képzési rendszer, és egy szoros szakmai 
együttműködés a Fekete István Általános Iskolával. 

Elnök: Érdeklődik, hogy milyen típusú tehetségekkel foglalkoznak az intézményben? 

Nagy Ágota: Szerteágazó a tehetségek listája az intézményben. Kidolgoztak egy 
protokollrendszert, amellyel felmérik a gyerekek tehetségi szintjét. 

Elnök: Van-e észlelhető változás az együttműködés kapcsán? 

Nagy Ágota: Eddig is szoros és jó volt a kapcsolat a két intézmény között. Rendszeresen járnak a 
Fekete István Általános Iskolába különböző prograrnak keretében, valamint a tanítónők is járnak 
az óvodába kézműves foglalkozásokat tartani havi rendszerességgel. 

Gál Judit: Érdeklődik, hogy miért éppen Balassagyarmattal és Bugyi Községgel alakult ki 
együttműködés? Nagyon jó ötletnek tartja a búcsúéjszaka kezdeményezést. 

Nagy Ágota: A balassagyarmati óvónőkkel egy drámapedagógus csoport kapcsán kerültek 
kapcsolatba, míg a Bugyi községbeli óvónőkkel egy volt kolléganő kapcsán. Ez a kolléganő 
kezdeményezte korábban az Óvodában a bábszakkört, majd miután elköltözött, kezdeményezte 
Bugyi községben a gyermeknapi fellépéseket A búcsúéjszaka osztatlan sikert aratott a szülők 
körében. Ezt a programot a csodafa meséjére építették fel, és ez alapján szerveztek programokat. 
Szeretnének hagyományt teremteni a búcsúéj szakákból. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 209. számú 
előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 
Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolójáról" szóló 209. 
számú előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezetet támogatja [65/2014. (IV. 10.)]. 

Szabóné Gerzson Sarolta elhagyta az üléstermet 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozat képes. 

Elnök: Érdeklődik Révész Istvánné, kívánja-e kiegészíteni beszámolóját? 

Révész Istvánné: Tájékoztatásul elmondja, hogy nehéz körülmények között vette át az Óvodát. 
Nagyon sok közös programot szerveztek, ami összehozta a munkaközösséget. Ebben nagyon 
sokat segített a migráns pályázat is. A prograrnak szorossá tették a kapcsolatot a Bem József 
Általános Iskolával, a Szent László Általános Iskolával, valamint a Kőbányai Recefice Óvodával 
is. A könyvtár fejlesztése nem történt meg, mivel nagyon sok könyv letölthető már az internetről 
is, de nagyobb figyelmet fog fektetni erre a célkitűzésre a jövőben. 

Elnök: Néhány csoportban többségben vannak az ázsiai gyermekek, akik kevésbé beszélnek 
magyarul. Hogyan birkóznak meg ezzel a feladattal? 
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Révész Istvánné: Beszámol arról, hogy a 120 gyermekből 43 migráns gyermek. Ebből 41 ázsiai 
származású. A kommunikáció nonverbális eszközeivel próbálnak kommunikálni. Hihetetlenül 
gyorsan megtanulnak a gyermekek magyarul, nagyobb gondot okoz a szülőkkel való 
kommunikáció. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 209. szám ú 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet támogatásáról. 

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

Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolójáról" szóló 209. 
számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezetet támogatja [66/2014. (IV. 10.)]. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 1040 órakor bezárja. 

K.m. f. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

/: 
··········~~~······ 

Krisztián\ 
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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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