lKTATASR/~. ATVEVE:
BUDAPEST FOVAR~S X. KE~,lJLET ~.6BA~YAI ONKORMANY~~'{ ~i
KEPVISELO-TESTULETENEK
KULTURALIS, OKTATASI ES SPORT BIZOTTSAGA

JEGYZOKONYV

Kesztilt a Kultunllis, Oktatasi es Sport Bizottsag 2014. majus 15-en a Budapest Fovaros X.
kertilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent Laszlo ter
29. I. em. 115.) megtartott tilesen.
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Az iiles kezdetenek idopontja: 9 6ra

A jelenleti iv alapjan jelen vannak:
Revesz Mariusz a bizottsag elnoke,
auJ
Dr. Csicsay Claudius Ivan, Gal Judit, Somly6dy Csaba, Varg; Ist~an a bizottsag kepviselo
tagjai,
Beliczay Sandor, Dr. Pluzsik Andrasne, Vermes Zoltan, Vizi Tibor a bizottsag. nem kepviselo

vJt;522ja/2DFt/rJ.

tagjai.
Tavolmaradasat elOre jelezte:
Szab6ne Gerzson Sarolta, a bizottsag kepviselo tagja
Lakatos Bela, a bizottsag nem kepviselo tagja
Tanacskozasi joggal jelen vannak:
Radvanyi Gabor
Weeber Tibor
Dr. Egervari Eva
Ehrenberger Krisztina
Horvathne dr. T6th Eniko
Gera Zoltan
Nemeth Laszlo

Herczegh Katalin

Kovacs Ferenc
Szigetine Mezei Gabriella
Jo6s Tamas
Danka Zoltan
Filipovics Mate
Meghivottak:
Kalmanne Szabo Judit

J6gane Szabados Henrietta
Szenasi Lajosne
T6th Istvanne
Nguyenne Cstillog Erika

&J"o~J_

Tavolmaradas oka:
hivatalos elfoglaltsag
hivatalos elfoglaltsag

alpolgarmester
alpolgarmester
a Jogi Csoport reszerol
a Human Iroda vezetoje
a Polgarmesteri Kabinet reszerol
a Fekete Istvan Altalanos lskola vezetoje
a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont
Budapest X. Tankertilete igazgat6ja
a Nevelesi Tanacsad6 es Pedag6giai Szolgaltat6
Kozpont Pedag6giai Szolgaltat6 Intezmenyegyseg
kepviseleteben
a Keresztury Dezso Altalanos Iskola vezetoje
a Gyermekek Haza 6voda vezetoje
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis
Kozpont igazgat6ja
a Kobanyai Lengyel Onkormanyzat elnoke
a Kobanyai Horvat Onkormanyzat elnoke

a Human Iroda Oktatasi es Kulturalis Csoport
vezetoje
a Human Iroda reszerol
a Kobanyai Roma Onkormanyzat reszerol
a Jegyzoi Iroda reszerol
a Janikovszky Eva Altalanos Iskola reszerol
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Gy6rffy Laszlo
Menyhart Sandor
Nagy Istvan
Demeter Antal
Sandor Zoltan

a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis
Kozpont igazgatohelyettese
palyazo
palyazo
palyazo
palyazo

Az iilest vezeti: Revesz Mariusz, bizottsagi elnok

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileset.
Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 f6vel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyz6konyvet Tasi Eva
vezeti. Az tilesr61 hangfelvetel keszi.il.

Javasolja, hogy a Bizottsag els6 napirendi pontkent a ,K6banyai Sportletesitmenyeket Fenntarto
Kozpont intezmenyvezet6i palyazatanak elbiralasarol" szolo 289. szamu el6terjesztest, masodik
naprendi pontkent a ,K6banyai Szechenyi Istvan Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos Iskola, a
K6banyai Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola, a K6banyai Szent Laszlo Altalanos Iskola es a
K6banyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont intezmenyvezet6i palyazatainak velemenyezeser61"
szolo 288. szamu el6terjesztes, es harmadik napirendi pontkent a ,K6rosi Csoma Sandor
K6banyai Kulturalis Kozpont 2014. evi munkatervenek jovahagyasarol" szolo 275. szamu
el6terjesztest targyalja.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az alabbi
sorrendmodositasrol dont:
els6 napirendi pontkent a ,K6banyai Sportletesitmenyeket Fenntarto Kozpont
intezmenyvezet6i palyazatanak elbiralasarol" szolo 289. szamu el6terjesztest,
masodik naprendi pontkent a ,K6banyai Szechenyi Istvan Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos
Iskola, a K6banyai Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola, a K6banyai Szent Laszlo
Altalanos Iskola es a K6banyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont intezmenyvezet6i
palyazatainak velemenyezeser61" szolo 288. szamu el6terjesztest,
harmadik napirendi pontkent a ,K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont
2014. evi munkatervenekjovahagyasarol" szolo 275. szamu el6terjesztest
targyalja [67/2014. (V. 15.)].
Elnok: Amennyiben nines t5bb eszrevetel, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a napirend
elfogadasarol a sorrendmodositas figyelembevetelevel.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja
el a napirendjet [68/2014. (V. 15.)]:
1.

A K6banyai Sportletesitmenyeket Fenntarto Kozpont intezmenyvezet6i palyazatanak
elbiralasa
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester

2.

A K6banyai Szechenyi Istvan Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos Iskola, a K6banyai Szervatiusz
Jen6 Altalanos Iskola, a K6banyai Szent Laszlo Altalanos Iskola es a K6banyai Pedagogiai
Szolgaltato Kozpont intezmenyvezet6i palyazatainak velemenyezese
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester

3.

A K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont 2014. evi munkatervenek
j6vahagyasa
El6terjeszt6:
Weeber Tibor alpolgarmester
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4.

A Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont 2013. evi tamogatasanak elszamolasa es a
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntarto
Kozpont kozott 2014. evi megallapodasok
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester

5.

A k6banyai iskolak miikodeset segit6 alapitvanyok tamogatasa
El6terjeszt6:
Weeber Tibor alpolgarmester

6.

A K6banyan miikod6 egyhazak 2014. evi tamogatasara kifrt palyazat elbfralasa
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

7.

A Karpataljai Magyar F6iskolaert Alapitvany tamogatasi kerelme
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

8.

A K6banyai Gyongyike 6vodaban sakkoktatas tamogatasa
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

9.

A Ferencvarosi Torna Club altai a Bihari uti sporttelepen letesftend6 beruhazashoz fizetend6
hozzajarulas es az ingatlan hasznalatarol szolo szerz6des
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

10. Az els6 osztalyok indftasarol szolo tajekoztato es a K6banyai Pedagogiai Szakmai Kozpont
szakmai alapdokumentuma modositasanak velemenyezese
El6terjeszt6:
Weeber Tibor alpolgarmester
11. A Budapest-K6banyai Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasi kerelme
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester
12. Ahelyi nemzetisegi onkormanyzatok 2013. evi tevekenysegr61 szolo tajekoztato
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester
13. A helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi tamogatasara kifrt palyazat elbfnilasa
El6terjeszt6:
Radvanyi Gabor alpolgarmester
14. A K6banyai Onkormanyzat miikodteteseben lev6 iskolaknak a 2013. evi orszagos
kompetenciameresen elert eredmenyeir61 szolo tajekoztato
El6terjeszt6:
Weeber Tibor alpolgarmester
15. A K6banyai Sportszovetseg sportegyesiileteinek 2014. evi sportcelu tamogatasara kifrt
palyazat elbfralasarol szolo 64/2014. (IV. 10.) KOS hatarozat modosftasa
dr. Szabo Krisztianjegyz6
El6terjeszt6:
16. A Lukacs Moric-dfj adomanyozasara vonatkozo javaslat
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester
17. Nagy Zoltan nyugalmazott igazgato Magyar Erdemrend kozepkeresztje allami kitlintetesre
t0rten6 felterjesztese
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester

1. napirendi pont:
A Kobanyai Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont intezmenyvezetoi palyazatanak
elbiralasa
ElOterjeszto: Kovacs Robert polgarmester

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Tajekoztatasul elmondja, hogy a Kepvisel6-testiilet a kozalkalmazottak jogallasarol
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sz616 1992. evi XXXIII. t6rveny 20/A. § ( 6) bekezdese szerint bizottsagot (a tovabbiakban: ad
hoc bizottsag) hozott letre, amely az Ulest megel6z6en meghallgatta az egyetlen palyaz6t.
Roviden osszegzi az ad hoc bizottsag iilesen elhangzottakat, es tajekoztatja a Bizottsagot arr61,
hogy az ad hoc bizottsag egyhangulag tamogatta Nagy Istvan palyazatat. Amennyiben nines
hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 289. szamu el6terjesztes tamogatasar61.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,K6banyai
Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont intezmenyvezet6i palyazatanak elbiralasar61" sz616
289. szamu el6terjesztest tamogatja [69/2014. (V. 15.)].

2. napirendi pont:
A Kobanyai Szechenyi Istvan Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola, a Kobanyai
Szervatiusz Jeno Altalanos Iskola, a Kobanyai Szent Laszlo Altalanos Iskola es a
Kobanyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont intezmenyvezetoi palyazatainak
velemenyezese
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:
Dr. Csicsay Claudius Ivan: Az el6terjesztes szerint csak ket intezmenyvezet6 eseteben tortent
meg eddig a tantestiileti szavazas. Keri ismertetni ezek eredmenyet. Sandor Zoltan eseteben a
tantestiileti velemeny hianyaban nem tud allast foglalni.
Nemeth Laszlo: A K6banyai Szechenyi Istvan Ket Tanitasi Nyeh1 Altalanos Iskola eseteben a
palyazat kiirasat egy hettel elcsusztatta a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont, ezert egy
hettel tovabb tart a velemenyezesi id6szak is.
Elnok: Javasolja, hogy a Bizottsag kiilOn-kiilOn hallgassa meg a palyaz6kat, majd hozza meg
donteset a palyazatok tamogatasar61.
Kobanyai Szerwitiusz Jeno Altalanos Is kola

Nemeth Laszlo: A K6banyai Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola eseteben mar megt6rtent a
tantestiileti szavazas. Mind a nevel6testiilet, mind az alkalmazotti ertekezlet 98%-kal tamogatja
Demeter Antal palyazatat.
Demeter Antal: Ahogy a palyazataban is jelezte, jelent6sen megvaltozott a helyzet az
intezmenyben, j6val t6bb a feladat-meghatarozas, mint a korabbi id6szakban. Dont6en a
tehetseggondozasra, valamint a fejlesztesre forditanak hangsulyt. Fejlesztes szempontjab61
problema, hogy visszafogottabba valt a forrasbiztositas.
Dr. PluzsikAndrasne: Maximalisan tamogatja Demeter Antal palyazatat.
Gal Judit: A palyazat szerint a tanev feladata a tapasztalatok osszegzese, valamint az
egesznapos programok finomitasa. Erdeklodik, hogy mit lehet erteni a finomitas alatt?
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Demeter Antal: Az intezmenyben 16.30 6niig tartjak a foglalkoztatasokat. Szeretnek, ha
hatekonyabb lenne a tanulasi idoszak, ezert a kepessegeknek megfeleloen csoportokat alakitanak
ki a felzark6ztatas es a fejlesztes celjab61. A delutani foglalkoztatast egyeb kulturalis,
muvelodesi es sportolasi lehetosegekkel is szeretnek szinesebbe tenni. Ez viszont a
korabbiakhoz kepest egy megvaltozott adminisztraci6t igenyel.
Nemeth Laszlo: A Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont kifejezetten tamogatja a kettanit6s
modellt. Az egesznapos foglalkoztatas celja az volt, hogy a delutant olyan programokkal toltsek
meg az intezmenyek, amelyekenj61 erzik magukat a gyerekek, es kozben fejlodnek is.
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 288.
szamu eloterjesztes 2. mellekletet kepezo hatarozattervezet tamogatasar61.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Kobanyai Szechenyi
Istvan Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos Iskola, a Kobanyai Szervatiusz Jeno Altalanos Iskola, a
Kobanyai Szent Laszlo Altalanos Iskola es a Kobanyai Pedag6giai Szolgaltat6 Kozpont
intezmenyvezetoi palyazatainak velemenyezeserol" sz616 288. szamu eloterjesztes 2. mellekletet
kepezo hatarozattervezetet tamogatja (70/2014. (V. 15.)].
Kobanyai Pedag6giai Szolgaltat6 Kozpont

Nemeth Laszlo: Tajekoztatasul elmondja, hogy a Kobanyai Pedag6giai Szolgaltat6 Kozpont
eseteben a tantestlileti szavazasra majus 26-an, hetfon kertil sor.
Gal Judit: A Kobanyai Pedag6gia Szolgaltat6 Kozpont sokat segiti az iskolak munkajat, ezert
nagy koszonettel tartoznak nekik. A senior programma! kapcsolatban erdeklodik, hogy ebben az
evben milyen valtozast hozott? Mi lehet az oka annak, hogy a Kobanyai Pedag6gia Napok
rendezveny resztvevoinek a visszajelzese alapjan ebben az evben alacsonyabb elegedettseg
allapithat6 meg, mint korabban?
Herczegh Katalin: A senior programma! kapcsolatban elmondja, hogy nehezseget okoz az
iskolakban a delutani foglalkozasok helyenek megtalalasa. Ez egy felajanlott szolgaltatas az
intezmenyek reszere. Pozitiv visszajelzeseket kapnak a pedag6gusokt61, pozitiv javulas
figyelheto meg a senior programban reszt vevo gyermekek eseteben. A pedag6giai napokkal
kapcsolatban elmondja, hogy a f6kusztema a megujul6 koznevelesi rendszer volt. A nyit6napon
nem a legtartalmasabb es a legszinvonalasabb eloadasok hangoztak el. Ez okozhatta azt, hogy
ebben az evben alacsony elegedettseggel birt a rendezveny.
Varga Istvan: Az elmult evekben 180 milli6 forint osszegu eur6pai uni6s, valamint 10 milli6
forint osszegu hazai forrasb61 szarmaz6 tamogatast hozott a Kobanyai Pedag6gia Szolgaltat6
Kozpont a keriilet oktatasi intezmenyeibe.
Vermes Zoltan: Fontosnak tartja hangsulyozni azt is, hogy jelenleg a Kobanyai Pedag6gia
Szolgaltat6 Kozpont a Janikovszky Eva Altalanos Iskolaban latja el feladatait szukos
kortilmenyek kozott. Nagy orommel latja, hogy szandek mutatkozik a Kobanyai Pedag6gia
Szolgaltat6 Kozpont elkoltoztetesere.
Herczegh Katalin: Beszamol arr61, hogy 2008-ban kapott felkerest az intezmenyegyseg
vezetesere. Szeretne megkoszonni a korabbi fenntart6 tamogatasat es segitseget. Ugy gondolja,
hogy j61 tudtak elni a szakmai es gazdasagi adottsagaikkal. Tajekoztatasul elmondja, hogy az
Onkormanyzat tovabbra is biztosftja az intezmeny mukodesenek a felteteleit. Ebben az evben
5

jelent6s tamogatast kapott az intezmeny, a teljes osszeget viszont nem tudjak felhasznalni. A fel
nem hasznalt osszeget szeretnek felajanlani a pedagogusok ev vegi tanulmanyi kirandulasanak
biztositasara.
Elnok: Amennyiben nines tobb hozzaszolas, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 288.
szamu el6terjesztes 4. mellekletet kepez6 hatarozattervezet tamogatasarol.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,K6banyai Szeehenyi
Istvan Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola, a K6banyai Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola, a
K6banyai Szent Laszlo Altalanos Iskola es a K6banyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont
intezmenyvezet6i palyazatainak velemenyezeser61" szolo 288. szamu el6terjesztes 4. mellekletet
kepez6 hatarozattervezetet tamogatja [71/2014. (V. 15.)].
Kobanyai Szent Laszlo Altalanos Is kola:

Nemeth Laszlo: A K6banyai Szent Laszlo Altalanos Iskola eseteben mar megtOrtent a
tantesttileti szavazas. Mind a nevel6testi.ilet, mind az alkalmazotti ertekezlet 98%-kal tamogatja
Menyhart Sandor palyazatat.
Menyhart Sandor: A Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpontot meggy6zte a palyazata, es
ugy gondoljak, hogy jo iranyba halad az intezmeny. Velemenye szerint minden szervezetben
kell valtoztatni bizonyos id6kozonkent. Olyan tanev utan vannak, amely soran kiprobaltak sok
uj dolgot, de ezt meg lehet fejleszteni.
Gal Judit: A palyazatot nagyon jonak tartja. Alapos es lenyegre t0r6.
Somlyody Csaba: Az elmult id6szakban voltak kihivasok az intezmenyben. Csodalja Menyhart
Sandor vezet6i kepessegeit. Velemenye szerint az intezmeny soksziniisege, az eredmenyek arra
engednek kovetkeztetni, hogy az Igazgato ur ismetelt megbizas eseten a kovetkez6 ot evben is
eredmenyesen fogja vezetni az iskolat.
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzaszolas, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 288.
szamu el6terjesztes 3. mellekletet kepez6 hatarozattervezet tamogatasarol.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,K6banyai Szeehenyi
Istvan Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola, a K6banyai Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola, a
K6banyai Szent Laszlo Altalanos Iskola es a K6banyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont
intezmenyvezet6i palyazatainak velemenyezeser61" szolo 288. szamu el6terjesztes 3. mellekletet
kepez6 hatarozattervezetet tamogatja [72/2014. (V. 15.)].
Kobanyai Szechenyi Istvan Ket Tanftasi Nyelvii Altalanos Is kola

Nemeth Laszlo: Tajekoztatasul elmondja, hogy a K6banyai Szeehenyi Istvan Ket Tanitasi
Nyelvii Altalanos Iskola eseteben a tantesti.ileti szavazasra meg nem keriilt sor. Amint meglesz
az eredmeny, tajekoztatast fog adni rola. Velemenye szerint a vezet6seg olyan munkat tett le az
asztalra, amely tiszteletre melto.
Elnok: Az intezmenyvezet6 feladata nagymertekben megvaltozott, amikor az intezmeny
osszevonasra keri.ilt a Sibrik Miklos Altalanos Iskolaval. Velemenye szerint eszlelhet6, hogy az
iskola munkaja felfele ivel.
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Varga Istvan: Sandor Zoltan az intezmenyt nemesak gazdasagilag igyekszik kiaknazni, hanem
nagy hangsulyt fektet az ujhegyi kozosseg lelki gondozasara is. Gondol itt peldaul az
istentiszteletekre, valamint a kiallitasok szervezesere.
Dr. Csicsay Claudius Ivan: Ismetelten jelzi, hogy Sandor Zoltan eseteben a tantestiileti
velemeny hianyaban nem tud allast foglalni.
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 288.
szamu el6terjesztes 1. mellekletet kepez6 hatarozattervezet tamogatasar61.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal (1 f6 nem szavazott) a
,K6banyai Szeehenyi Istvan Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos Iskola, a K6banyai Szervatiusz Jen6
Altalanos Iskola, a K6banyai Szent Laszlo Altalanos Iskola es a K6banyai Pedag6giai
Szolgaltat6 Kozpont intezmenyvezet6i palyazatainak velemenyezeser61" sz616 288. szamu
el6terjesztes 1. mellekletet kepez6 hatarozattervezetet tamogatja [73/2014. (V. 15.)].

3. napirendi pont:
A Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont 2014. evi munkatervenek
jovahagyasa
Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Egy nagyon alaposan elkeszitett es mindenre kiterjed6 munkatervet keszitett el a K6rosi
Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont. Tajekoztatasul elmondja, hogy az Onkormanyzat
eleg komoly beveteli kotelezettseget ir el6 az intezmenynek, amelyet teljesit is.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:
Gal Judit: A balatonlellei tabor fahazainak, kerti butorainak, valamint az ebedl6nek a
felujitasara nagyobb hangsulyt kellene fektetni.
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 275.
szamu el6terjesztes elfogadasar61.
74/2014. (V. 15.) KOS hatarozat
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont 2014. evi munkatervenek
jovahagyasarol
(9 igen, egyhangu szavazattal)
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont
2014. evi munkatervetj6vahagyja.
Hatarid6:
azonnal
Feladatkoreben erintett:
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester
a Human Iroda vezet6je

Elnok: Bejelenti, hogy az SZMSZ 22. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan 5 perc sziinetet
rendel el.
- SziinetElnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 Javel hatarozatkepes.
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4. napirendi pont:
A Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont 2013. evi tamogatasanak elszamolasa es a
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg
Intezmenyfenntart6 Kozpont kozott 2014. evi megallapodasok
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
Szobeli m6dosit6 javaslat:
Dr. Csicsay Claudius Ivan: Javasolja, hogy az el6terjesztes 2. hatarozattervezetenek
mellekletet kepez6 tamogatasi szerz6des 8. es 9. pontjaban szerepl6 a ,8." szovegresz helyebe a
,7." szoveg lepjen.
Indokolas: eliras.
(287 /1. m6dosit6 javaslat)
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 1gen, egyhangu szavazattal a 28711. m6dosit6
javaslatot tamogatja [75/2014. (V. 15.)].
Elnok: Amennyiben nines teibb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 287.
szamu el6terjesztes tamogatasar61 a 287/1. m6dosit6 javaslat figyelembevetelevel.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Klebelsberg
Intezmenyfenntart6 Kozpont 2013. evi tamogatasanak elszamolasar61 es a Budapest F6varos X.
kertilet K6banyai Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont kozott 2014. evi
megallapodasokr61" sz616 287. szamu el6terjesztest a 287/1. m6dosit6 javaslat
figyelembevetelevel tamogatja [76/2014. (V. 15.)].

5. napirendi pont:
A kobanyai iskolak miikodeset segito alapitvanyok tamogatasa
Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 277. szamu
el6terjesztes tamogatasar61.
A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,K6banyai iskolak
miikodeset segit6 alapitvanyok tamogatasar61" sz616 277. szamu el6terjesztest tamogatja
[77/2014. (V. 15.)].

6. napirendi pont:
A Kobanyan miikodo egyhazak 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat elbiralasa
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
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A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz:
Radvanyi Gabor: Tajekoztatasul elmondja, hogy a nepszamlalasi adatok alapjan kerult
kialakitasra a tamogatas merteke minden egyhaz eseteben.
Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 285. szamu
el6terjesztes tamogatasar61.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,K6banyan miikod6
egyhazak 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat elbiralasar61" sz616 285. szamu el6terjesztest
tamogatja [78/2014. (V. 15.)].

7. napirendi pont:
A Karpataljai Magyar Foiskolaert Alapitvany tamogatasi kerelme
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 282. szamu
el6terjesztes tamogatasar61.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Karpataljai Magyar
F6iskolaert Alapitvany tamogatasi kerelmer61" sz616 282. szamu el6terjesztest tamogatja
[79/2014. (V. 15.)].

8. napirendi pont:
A Kobanyai Gyongyike 6vodaban sakkoktatas tamogatasa
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Velemenye szerint a kovetkez6 evekt61 a K6banyai Gyongyike Ovoda sakkoktatas
tamogatasat a koltsegvetesbe kellene betervezni. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a
Bizottsagot, hozza meg donteset a 281. szamu el6terjesztes tamogatasar61.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,K6banyai Gyongyike
6vodaban sakkoktatas tamogatasar61" sz616 281. szamu el6terjesztest tamogatja [80/2014.
(V. 15.)].

9. napirendi pont:
A Ferencvarosi Torna Club altai a Bihari uti sporttelepen letesitendo beruhazashoz
fizetendo hozzajarulas es az ingatlan hasznalatarol szolo szerzodes
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
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Szobeli modosito javaslat:
Elnok: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. melh~kleteben szereplo Szerzodes 15.1 alpont
a) pontjaban szerepl6 ,hasznalja" szovegresz helyebe a ,hasznalhatja" szoveg lepjen, tovabba a
b) pontjaban szereplo az ,FTC engedelyevel" szovegresz helyebe az ,FTC-vel elozetesen
egyeztetve" szoveg lepjen.
Indokolas: a ,hasznalhatja" kifejezes teremti meg a lehetoseget annak, hogy az FTC altai ki nem
hasznalt idotartamban az Onkormanyzat hasznalhassa a palyat. Az ,engedely" helyett az
,elozetes egyeztetes" jobban kifejezi a jogviszony tartalmat, miszerint a palya az Onkormanyzat
tulajdona, amire az FTC hasznalati joggal rendelkezik.
(296/1. modosito javaslat)
Az eloterjeszto tamogatja a 296/1. modosito javaslatot.
Elnok: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. mellekleteben szereplo Szerzodes az alabbi 23.
ponttal egesziiljon ki:
,23. Az FTC vallalja, hogy az adott teruletre vonatkoz6 uj keruleti szabalyozasi terv elfogadasat
koveto ket even beltil vegleges kiszolgal6 helyisegeket letesit."
Indokolas: a kiszolga16 letesitmenyeket atmeneti, ideiglenes jelleggel val6sitjak meg kontener
formaban. Indokolt, hogy a szerzodes tartalmazza a vegleges formaban tOrteno atepites
kotelezettseget es hataridejet. Ennek feltetele az uj kertileti szabalyozasi terv elfogadasa, amely
eljaras jelenleg folyamatban van.
(296/2. modosito javaslat)
Az eloterjeszto tamogatja a 296/2. modosito javaslatot.
Elnok: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. mellekleteben szereplo Szerzodes 6. pontjaban
szereplo ,fut6sav" szovegresz helyebe ,rekortan fut6sav" szoveg lepjen.
Indokolas: a modem rugalmas feltilet kedvezobb ergon6miailag es a karbantartas, takaritas
szempontjab61 is.
(296/3. modosito javaslat)
Az elOterjesztO nem tamogatja a 296/3. modosito javaslatot.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a 296/3. m6dosit6
javaslatot tamogatja [8112014. (V. 15.)].
Dr. Csicsay Claudius Ivan: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. mellekleteben szereplo
Szerzodes 13. pontjaban szereplo a ,karbantartasahoz es felujitasahoz" szovegreszek helyebe
,karbantartasahoz" szoveg lepjen, tovabba a ,hasznalatra alkalmas allapotat" szovegresz
helyebe a ,karbantartasat" szoveg lepjen.
(296/4. modosito javaslat)
Az eloterjeszto tamogatja a 296/4. modosito javaslatot.
Radvanyi Gabor elOterjeszto: A 296/4. m6dosit6 javaslathoz kapcsol6d6an javasolja, hogy a
hatarozattervezet 1. mellekleteben szereplo Szerzodes 13. pontja egesztiljon ki az alabbi
szovegresszel
,Apalyak felujitasa az FTC feladata."
Indokolas: a palyak karbantartasat es felujitasat indokolt szetvalasztani, a karbantartas az
Onkormanyzat feladata, a felujitast az FTC vegzi.
(296/5. modosito javaslat)
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 296.
szamu eloterjesztes tamogatasar61 a 29611-5. m6dosit6 javaslatok figyelembevetelevel.
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A Kultunilis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Ferenevarosi Torna
Club altal a Bihari uti sporttelepen letesftendo beruhazashoz fizetendo hozzajarulas es az
ingatlan hasznalatar61 sz616 szerzodesrol" sz616 296. szamu eloterjesztest a 29611-5. m6dosft6
javaslatok figyelembevetelevel tamogatja (82/2014. (V. 15.)).

10. napirendi pont:
Az elso osztalyok inditasarol szolo tajekoztato es a Kobanyai Pedagogiai Szakmai
Kozpont szakmai alapdokumentuma modositasanak velemenyezese
EloterjesztO: Weeber Tibor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 298. szamu
eloterjesztes tamogatasar61.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az ,Elsa osztalyok
inditasar61 sz616 tajekoztat6r61 es a Kobanyai Pedag6giai Szakmai Kozpont szakmai
alapdokumentuma m6dosftasanak velemenyezeserol" sz616 298. szamu eloterjesztest tamogatja
[83/2014. (V. 15.)).

11. napirendi pont:
A Budapest-Kobanyai Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasi kerelme
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszftese., kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 284. szamu
eloterj esztes tamogatasar61.

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest-Kobanyai
Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasi kerelmerol" sz616 284. szamu eloterjesztest tamogatja
(84/2014. (V. 15.)].

12. napirendi pont:
A helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2013. evi tevekenysegrol szol6 tajekoztat6
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelki.il
lezarja.

A Kultur61is, Oktatasi es Sport Bizottsag a ,Helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2013. evi
tevekenysegrol" sz6l6 286. szamu el6terjesztest megtargyalta.

Vizi Tibor elhagyta az Ulestermet.
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 Javel hatarozatkepes.
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13. napirendi pont:
A helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat elbiralasa
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 283. szamu
el6terjesztes e1fogadasar61.
85/2014. (V. 15.) KOS hatarozat
a helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat elbiralasarol
(8 igen, egyhangu szavazattal)
1. A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag a helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi
tamogatasara kiirt palyazat alapjan tamogatast nyujt az 1. mellekletben meghatarozott
palyaz6knak - megallapodas kereteben - a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai
Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12.
melleklet 18. sora (Nemzetisegi Onkormanyzatok) terhere 1 500 eFt osszegben.
2. A Bizottsag fe1hata1mazza a po1garmestert a tamogatasi szerz6desek alairasara.
Hatarid6:
2014. junius 30.
Feladatkoreben erintett:
a kertiletfejlesztesi es ktilkapesolati szaktertiletert
felel6s alpolgarmester
a Human Iroda vezet6je
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je

(Az 1. melleklet szdvege mindenben megegyezo az eloterjesztesben szereplovel.)

Vizi Tibor megerkezett az iilesterembe.
Elnok: Meg61lapitja, hogy a Bizottsag 9 Javel hatarozatkepes.

14. napirendi pont:
A Kobanyai Onkormanyzat miikodteteseben levo iskolaknak a 2013. evi orszagos
kompetenciameresen elert eredmenyeirol sz616 tajekoztato
EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
je1ezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:
Herczegh Katalin: Tajekoztatasul elmondja, hogy az orszagos atlaggal osszehasonlitva a mert
tertiletek k6banyai atlagai 2012 es 2013 kozott n6ttek. A hatodik evfolyamon matematikab61 es
szovegertesb61 is a 2012. evi eredmenyekhez kepest jelent6sen n6tt azoknak a k6banyai
altalanos isko1aknak az aranya, akik szignifikansan jobban te1jesitettek az orszagos at1agnal.
E1mondja, hogy abban az esetben, ha az adott evben elvegzett meresek kozpontilag feldolgozott
eredmenyei alapjan az adott evfolyamon nem eri el a tanu16k teljesitmenye a meghatarozott
kepessegszintet, a fenntart6nak az altala fenntartott iskolakban intezkedesi terv kesziteset kell
kezdemenyeznie.
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkiil
lezarja.
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A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag a , Kabanyai Onkormanyzat miikodteteseben leva
iskolaknak a 2013. evi orszagos kompetenciameresen elert eredmenyeiral" sz6!6 278. szamu
elaterjesztest megtargyalta.

Vizi Tibor elhagyta az iilestermet.
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 Javel hatarozatkepes.

15. napirendi pont:
A Kobanyai Sportszovetseg sportegyesiileteinek 2014. evi sportcelti tamogatasara kiirt
palyazat elbiralasarol szolo 64/2014. (IV. 10.) KOS hatarozat modositasa
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6l<is, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 276. szamu
eloterj esztes elfogadasar61.
86/2014. (V. 15.) KOS hatarozat
a Kobanyai Sportszovetseg sportegyesiileteinek 2014. evi sportcelti tamogatasara kiirt
palyazat elbiralasarol szolo 64/2014. (IV. 10.) KOS hatarozat modositasarol
(8 igen, egyhangu szavazattal)
A Kultunilis, Oktatasi es Sport Bizottsagnak a Kobanyai Sportegyestiletek es Sportszervezetek
Szovetsege tagszervezetei 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat elbiralasar61 sz616 64/2014.
(IV. 10.) KOS hatarozata 3. es 4. pontjaban a ,Kepviselo-testiilet" szovegresz helyebe a
,Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag" szoveg lep.
azonnal
Hatarido:
Feladatkoreben erintett:
a kertiletfejlesztesi es ki.ilkapcsolati szakteri.iletert
felelos alpolgarmester
a Human Iroda vezetoje
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezetoje

Dr. Szabo Krisztian: A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX.
tOrveny 46. § (2) bekezdes a) pontja ertelmeben - kiti.intetesi tigy targyalasakor a Kepviselotesttilet zart tilest tart, ezert a 16. es 17. napirendi pontokra vonatkoz6 dontest a Bizottsag zart
tileserol kesztilt jegyzokonyve tartalmazza.

16. napirendi pont:
A Lukacs Moric-dij adomanyozasara vonatkozo javaslat
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester
A Kulturalis Oktatasi es Sport Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont}a alapjan a "Lukacs
M6ric-dij adomanyozasara vonatkoz6 javaslatr6l" sz6l6 napirendi pontot zart iilesen targyalja.

zARTULES
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17. napirendi pont:
Nagy Zoltan nyugalmazott igazgato Magyar Erdemrend kozepkeresztje allami
kitiintetesre torteno felterjesztese
ElOterjeszto: Kovacs Robert polgarmester

A Kulturalis Oktatasi es Sport Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a , Nagy
Zoltan nyugalmazott igazgat6 Magyar erdemrend kozepkeresztje allami kitiintetesre torteno
felterjeszteserol" sz6l6 napirendi pontot zart iilesen targyalja.

zART i':rLES
Elnok: Megkoszoni a megjelentek munk<ijat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott
55
napirendjet megtargyalta, es a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileset 12 orakor bezarja.
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