
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

45lt . számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló 

tájékoztatóról 

Tartalmi összefoglaló 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében hozott döntéseinek folyamatos 
nyomon követése érdekében a 2014. I. félévben hozott határozatok felülvizsgálatáról elkészült 
a szakirodák jelentése. 

Az előterjesztés l. melléklete tartalmazza a végrehajtott és további intézkedést nem igénylő 
döntéseket. 

Kérem a tisztelt Bizottságat a tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2014. szeptember "~" 



l. melléklet az előterjesztéshez 

VÉGREHAJTOTTHATÁROZATOK 

44/2014. (III. 13.) KOS határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi 
támogatására az l. melléklet szerinti taralommal pályázatot ír ki. 
2. A Bizottság a pályázati keretösszeget l 500 OOO Ft-ban határozza meg, amelynek fedezetéül 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. sor 4. oszlopa (Nemzetiségi 
Önkormányzatok) szolgál. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján 
és a Kőbányai Hírek című folyóiratban tegye közzé. 
Határidő: 2014. március 13. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázati felhívás a kiírás szerint megtörtént, a Bizottság a 
85/2014. (V. 15.) határozatában döntött az elbírálásróL 

63/2014. (IV. 10.) KOS határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatására kiírt 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 eFt 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 
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Intézkedés: Az előirányzat-módosítás a 3/9. ügyiratszámon megtörtént. A pályázat 
eredményéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ értesítése, a vele 
kötött támogatási szerződés aláírása, valamint a pénz átutalása 2014. május 
15-én megtörtént 

64/2014. (IV. 10.) KOS határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi 
támogatására kiírt 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. (IL 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 
megtétel ére. 
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 

és 

86/2014. (V. 15.) KOS határozat 
a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek 2014. évi sportcélú támogatására kiírt 
pályázat elbírálásáról szóló 64/2014. (IV. 10.) KOS határozat módosításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságnak a Kőbányai Sportegyesületek és 
Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról 
szóló 64/2014. (IV. 10.) KOS határozata 3. és 4. pontjában a "Képviselő-testület" 
szövegrész helyébe a "Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság" szöveg lép. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

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

Intézkedés: Az előirányzat módosításra került a 3/9. ügyiratszámon. A 
sportegyesületeket a támogatások elbírálásának eredményéről 

elektronikusan, illetve a Kis Gézengúzok Egyesületet levélben értesítettük. 
A támogatási szerződések elkészültek és aláírások után 2014. június 10. és 
18. között az összegek átutalása megtörtént. 
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74/2014. (V. 15.) KOS határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2014. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ 2014. évi munkatervetjóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A munkaterv jóváhagyásáról a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális 
Központot értesítettük. 

85/2014. (V. 15.) KOS határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi 
támogatására kiírt pályázat alapján támogatást nyújt az l. mellékletben meghatározott 
pályázóknak - megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 18. sora (Nemzetiségi Önkormányzatok) terhére l 500 eFt összegben. 
2. A Bizottság felhatalmazza a polgáriDestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: 2014. június 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

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

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/16. ügyiratszámon megtörtént A 
támogatási szerződések aláírásra, és az összegek átutalásra kerültek. 
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