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KŐBÁNYA 

Jl élO vtiros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Közművelődési Bizottság 2021. szeptember 14-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. em. 
200.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.08 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Dr. Horváth Márk, Marksteinné Molnár Julianna, Papp Zoltán, a Bizottság képviselő tagjai, 
Bolyán András, Gerzson Sarolta, Zsolt Ferenc, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Major Petra, a Bizottság képviselő tagja 
Kollátosz Fotisz, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
D. Kovács Róbert Antal 
Weeber Tibor 
Mustó Géza Zoltán 
RadványiGábor 
Somlyódy Csaba 
Dr. Szüts Korinna 
Ehrenberger Krisztina 
Győrffy László 

Meghívottak: 
Kálmánné Szabó Judit 

Dr. Erdei Katalin Judit 
Földényi Krisztina 

jegyző 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Szeretettel köszöntöm a Bizottság tagjait, a Hivatal munkatársait, a meghívott vendégeket. 
Megkezdjük a Közművelődési Bizottság ülését. Ülésünk nyilvános. Az ülésről hangfelvétel készül. 
A jegyzőkönyvvezető Kiss Gyöngyi. Megállapítom, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, 
sorrendmódosítási javaslat, levételre, felvételre javaslat? 

Én szeretnék egy sorrendmódosítást, mivel van egy tájékoztató, és azt kaptam az Ügyvezető úrtól 
tájékoztatásképpen, hogy szeretnének egy kis bemutatót is tartani erről. Javaslom, hogy a 
kiküldött meghívóban harmadik pontként szereplő „Tájékoztató a 2021. évi kőbányai nyári 
táborokról" szóló 405. számú előterjesztést első napirendi pontként tárgyalja a Bizottság. 
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Amennyiben a Bizottság úgy gondolja, hogy ez megfelelő, kérem, fogadjuk el a sorrendmódosítást. 
A szavazást indítom. 

A Közművelődési Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként tárgyalja a 
,,Tájékoztató a 2021. évi kőbányai nyári táborokról" szóló 405. számú előterjesztést [18/2021. 
(IX.14.)]. 

Elnök: Kérem, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend elfogadásáról a sorrendmódosítás 
figyelembevételével. 

A Közművelődési Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[19/2021. (IX.14.)]: 

1. Tájékoztató a 2021. évi kőbányai nyári táborokról (405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelme (396. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatása (391. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A White Sharks Hockey Clubnak nyújtott 2020. évi támogatás elszámolása (397. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2021. évi kőbányai nyári táborokról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Szeretettel köszöntöm Győrffy László ügyvezető urat, és akkor át is adom neki a szót. 
Parancsolj, Laci, hogy kiegészítenéd akkor a tájékoztatót, és utána amennyiben kérdés van, akkor 
azt a Bizottság feltenné. 

Győrffy László: Én is nagyon szépen köszönöm. Örülünk, hogy egyáltalán itt személyesen el 
tudjuk mondani a beszámolónkat. Mióta 2019-ben megalakult az új Képviselő-testület, nem volt 
lehetőségünk arra, hogy mi szóban tudjunk tájékoztatást adni. Az elmúlt két év éves beszámolója 
is pont abban az időszakban volt, amikor a pandémia miatt nem ülésezett a Képviselő-testület 
ebben a formában, és Bizottság előtt sem tudtunk még a táborokról beszámolni. Tavaly, amikor 
lehetőség volt rá, akkor egy tragédia miatt nem volt aktuális, hogy mi ott beszéljünk, hiszen akkor 
kaptuk a hírt, hogy mi történt Tóth Balázzsal. Ezért örülünk, hogy kicsit beszélhetünk a 
táborainkról. A beszámolóban mi különvettük a napközis tábort, balatonlellei tábort, illetve 
azokat a táborokat, amelyeket piaci alapon működtetünk, azért mégis csak egy gazdasági társaság 
vagyunk, és az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a táborozáson, táboroztatáson belül a 
napközis tábornak az üzemeltetését, hiszen ott a szociális, a pedagógiai, közművelődési feladatok 
ötvöződnek, és azt gondolom, hogy ezt színvonalasan meg tudjuk oldani. Évek óta most már a 
Janikovszky Éva Általános Iskolának az udvarán tartjuk, de hát nagyon sok színes programmal 
tudtuk kiegészíteni a tábornak az életét. Azt szerettük volna, és azért kértük azt, hogy egy kis 
hangulatot mutassunk be arról, hogy mi zajlik a táborban, ezért gondoltam, hogyha lehetséges, 
akkor ezt mi egy kis háromperces kis összesítésben szeretnénk bemutatni. Hogyha lehet, akkor 
ezt indítsuk el. 
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Győrffy László megtartja vetítés formájában a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
prezentációját. 

Dr. Horváth Márk megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

Győrffy László: Szerettük volna bemutatni, hogy tényleg milyen a hangulat, és azt, hogy Kőbánya 
milyen színes, hogy milyen lehetőségek vannak, és gyakorlatilag erre építettük most már két éve 
a tábort. Itt a pandémia miatt arra szorultunk, hogy ne menjünk nagyon messzire, használjuk ki 
helyben a lehetőségeket, és lehet látni, hogy kihasználtuk akár az új Közlekedési Múzeumot, ami 
megnyílt már, akár a mászófalat, ami a Maglódi 47-ben indult, de hagyományosan ott van az 
Újhegyi Horgász Egyesülettel is az együttműködés, hogy a gyerekek minden héten odamennek. 
Segített ebben a Radar, a Bárkától kezdve mindenki, aki szerepelt, és ezt leírtuk. Talán eljutott a 
Hivatalhoz is vagy a képviselőkhöz is például egy szülői levél, ami megköszöni a táborozást, és 
ilyen nagyon ritka, amikor így visszajeleznek spontán. Elküldték nekünk is, és másokkal is 
megosztották, és nekünk ez mind jó érzés volt. Nem véletlenül kértem, hogy Földényi Krisztina 
kolléganőm is jöjjön el erre a bizottsági ülésre, hiszen neki óriási munkája van ebben. Lehet látni, 
hogy amióta ő koordinálja ezt a feladatot, milyen változás van, és szerettem volna, ha ezt Önök is, 
a képviselők is tudják, hogy ki, milyen kollégának a munkája van emögött. A létszámokat, ha 
nézzük itt a tavalyi évhez képest, tavaly sokan vagy valamivel többen voltak a napközis táborban, 
de ez érthető volt, ez egy keményebb időszak volt, amikor a gyerekek sokáig be voltak zárva, de 
most is azért szép számmal voltak jelen. Itt felhívtuk a figyelmet, hogy az iskolával most azt 
gondolom, az együttműködés hibátlan volt. Eddig sem volt rossz, most sem volt az. Szerintem most 
már mindenki belenyugodott, hogy itt történik a táborozás, annak ellenére, hogy itt most volt egy 
váltás az intézmény élén, a Janikovszkyban. Aki jelenleg meg van bízva a vezetői teendők 
ellátásával, az is maximálisan partner volt. Sajnáltuk, hogy az Újhegyi Uszodába nem tudtunk idén 
menni, bízunk benne, hogy jövőre oda is tudunk menni, az mégis csak egy plusz jó program, ha 
ezzel ki tudjuk egészíteni. Balatonlelle a következő nagy táboroztatási forma. Kell azt tudni azért 
Lelléről, hogy itt az elmúlt években jelentős változások voltak. A táborban folyamatosan történt a 
faházaknak a kicserélése, illetve már a nagy régi épület is. Ezzel a beruházással, ami itt azért több 
éven keresztül ment, jelentősen csökkent a gyereklétszám. Régen ugye 12-ágyasak voltak a 
faházak, azóta a faházak 10 ágyasra cserélődtek. Egy dupla faház még olyan állapotban van, amit 
már nem tudunk használni. Az új épületben, amit 2019-ben adtunk át, egy szobával kevesebb lett, 
mert a pedagógusoknak egy fürdőszobát alakítottunk ki, így jelenleg most a tábor 
befogadóképessége 142 fő . Úgyhogy ebből gazdálkodunk. itt is volt, aki nem mert fölvállalni annyi 
gyereket éppen a pandémia miatt, hogy ne legyen olyan zsúfolt. Tehát itt a számok a régen 
megszokott 180 főhöz képest emiatt alacsonyak. A tábor esetében el kell mondani, hogy ezt 
kedvezményesen veszik igénybe a gyerekek. A szülők az étkezést fizetik be, illetve egyéb 
költségekért, tehát gyakorlatilag a szállás-hozzájárulásért meg mosatásért egy egyszeri összeget 
fizetünk, a többit az Önkormányzat finanszírozza. Ki lehet ezt számolni, de nagyjából tudjuk, idén 
8 naposak voltak a turnusok, amiért mi 23 200 Ft-ot szedtünk be, de valójában meghaladná a 40 
OOO Ft-ot, ha mindent a szülőknek kellene fizetni, hiszen az Önkormányzat átvállalja a 
szállásköltséget, illetve a pedagógusoknak, a táboroztatóknak a tiszteletdíját. Tehát ha megnézzük 
a költségvetést, amit elfogadott a Képviselő-testület, abban lehet látni, hogy 24 OOO OOO Ft a 
kiadása a balatonlellei tábornak. A bevételek 13 OOO OOO Ft környékén vannak. A kettő közötti 
különbözetet, ha elosztjuk a kőbányai gyerekeknek a létszámával, akkor látható, hogy egy 
körülbelül 20 OOO Ft-os támogatást kapnak a kőbányai gyerekek az Önkormányzattól. Azért is 
törekszünk arra, hogy az augusztusi időszakban, a végefelé, a második felében próbáljunk olyan 
táborozási formákat behozni, amin keresünk is egy kicsit, hogy csökkentsük a kiadásait a 
tábornak. Ezt azáltal is tudnánk csökkenteni, most ebben az évben meg a tavalyi évben sajnos 
erdei iskoláink nem voltak, tehát tavasszal és ősszel nem tudott működni a tábor. Ha az működik, 
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mert az is piaci alapon működik, azzal tovább tudjuk csökkenteni a kiadásainkat, de idén sem 
tavasszal, sem ősszel nem jöttek az iskolák a járvány miatt. A tavasz egyértelmű, ősszel meg nem 
tudták, hogy jöhetnek-e vagy nem, így most lemaradtunk. Volt egy pár vállalkozói iskola, aki 
máshova ment, de most Balatonlellén nem volt erdei iskola. Ez nekünk pedig fontos, van egy erdei 
iskolai programunk, ezt mindig hirdetjük. Bízom benne, hogy ezt a következő évben igénybe 
tudják venni a gyerekek. Fontos még megemlítenünk azt, hogy mindkét helyen, hogy állunk a 
pedagógusok bérével, tiszteletdíjával. Évekkel ezelőtt történt egy emelés, ami azt gondoljuk, hogy 
jót tett és szívesen jöttek. Most már lehet, hogy kezdünk lemaradni. Itt 10 OOO Ft-ról van szó 
naponta, bruttóban. Javasoljuk az anyagban is, hogy a következő évben valamilyen emelést 
tudjunk eszközölni, de nem volt gond, hozzáteszem, összeszedni a kollégákat idén sem, se a 
napközis táborban, se Balatonlellén. A Balaton vonzó, szívesen jönnek, de a napközis táborban 
sem. Néztük, hogy más kerületekben mi a helyzet, nem vagyunk a legrosszabb helyzetben, de nem 
szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, hogy esetleg, akik itt vannak pedagógusok, más kerületbe 
mennének el nyáron dolgozni amiatt, hogy esetleg jelentős lenne az ottani tiszteletdíj. Lellén 
mindig megemlítjük, hogy még mindig van egy nagy ház, aminek a felújítása indokolt lehetne. 
Nekünk az volt az elképzelésünk, hogy olyan faházat alakítanánk ki, hogy mozgássérültek is 
használhassák. Mi ezt egy pályázati pénzből próbáltuk megvalósítani, nem nyertünk, ezért maradt 
meg ez az egy faház ilyen formában, oda már mi gyerekeket nem tudunk beengedni 
semmiféleképpen. Nézzük a pályázati lehetőségeket. Valóban annyival jobb hogyha még lenne egy 
ilyen ház, amit használhatnánk, ha többen vannak, akkor többfelé oszlik a költség, tehát az biztos, 
hogy költséghatékonyabb, ha megint körülbelül 180 gyerek lenne a táborban. Ott mi egy másik 
anyagot is készítettünk. Volt egy ilyen kérés felénk, hogy mutassuk be, hogy milyen állapotban 
vannak ezek a táborok, erről még akkor készítettünk képeket is, hogy milyen állapotban van a 
sportpálya, a járdák, az ebédlő, tehát ott van teendőnk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy mint 
tábor jól működik. Nem luxusépületekről van szó, de elértük azt, hogy fürdőszoba van minden 
házhoz, kulturált ez a dolog, de minden évben szükséges itt is fejlesztéseket végrehajtani. Úgyhogy 
mi sikeresnek ítéltük meg az idei táboroztatást, nagyon sokan vettek részt, és ami kiemelkedik 
szerintem, hogy a napközis tábort nagyon szívesen veszik igénybe, és már rég nem arról van szó, 
hogy gyerekmegőrző, hanem igenis azoknak a gyerekeknek, akiknek lehet, hogy ez az egyetlen 
nyári szüneti elfoglaltság, ezeknek a gyerekeknek tudunk színvonalas programot biztosítani. 
Ehhez köszönjük azt a támogatást, amit az Önkormányzat biztosít erre a célra. 

Elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatót, Laci. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük 
a tájékoztatóhoz. Én azt kérdezném, Laci, hogy itt az összlétszámot tekintve 4645 gyerek vett részt 
a napközis táborban. Ez most a pandémiás időszakban az előző évekhez képest stagnált, 
emelkedett vagy csökkent? Mert látom, hogy 3 nagy iskola, tehát a Fekete, Janikovszky és a Szent 
László volt igazából, aki a legnagyobb létszámban biztosította a gyereket a napközis táborba. Volt 
valami oka annak, hogy kevesebben vagy ugyanannyian vettek részt ebben a táborban, vagy pedig 
ezt a járványhelyzetből kifolyólag ... ? 

Győrffy László: Köszönöm szépen. A számok azok hasonlóak az előzőhöz. Minimális csökkenés 
volt. Azt vettük észre, hogy tavaly valami miatt sokkal többen ... De ez a két évvel előzőhöz képest 
szinte megegyező ez a létszám, tehát valahogy beállt erre a létszámra, hogy körülbelül a nyár 
elején kicsit többen vannak, és akkor augusztusig kicsit csökken, de azért hetente a 100-120 
gyerek ott van a táborban. 

Elnök: Tavaly volt igazán kiugró a járványhelyzetből adódóan, de az idei visz át a stagnálásba. 

Győrffy László: Igen. A szülőknek már nem volt szabadságuk sem, tehát az azért volt. 

Elnök: Köszönöm szépen. Látom, hogy itt a kedvezményben részesült gyerekek összlétszámát 
tekintve 2852 volt, aki 100% kedvezményben vagy 50% kedvezményben részesült az 
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étkezéseknél. A nyári táboroknál, ahogy a kimutatás alapján külön kitértél a részletekre, tehát 
külön az Önkormányzat akkor még 20 OOO Ft-ot biztosít gyerekenként a táboroztatáshoz. 

Győrffy László: Igen. 

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen. Csak azért kértem szót, és én már az Igazgató úrnak jeleztem 
a hozzászólásomnak a lényegét, de ezen a nyilvános helyen is szeretném elmondani, hogy ritka 
alkalmam volt azt látni, hogy az Önkormányzat akár maga, akár egyik intézménye elkövet valamit, 
és azzal egy állampolgár elégedett, és veszi a fáradságot ahhoz, hogy megírja ezt nekünk, hogy 
köszöni szépen és hogy milyen jól sikerült. Ezt nagyon-nagyon ritkán tapasztalom, az ellenkezőjét 
persze mindnyájan tudjuk, annál többször. De hát ilyenek vagyunk. Szeretném elmondani, hogy 
nagyon-nagyon jól esett nekem is, és én is büszke voltam, bár a legkisebb részem volt ebből a 
dologból, amikor elolvastam annak az anyukának a levelét, amely a nyári napközis táborról szólt, 
és ahol azt mondja, hogy a gyerek egész nyári időszak alatt sajnos oda kellett, hogy menjen a 
munkahelyi elfoglaltsága miatt. Köszöni a színes programokat és a nevelőknek az odafigyelését, a 
szervezést és a programválasztást, tehát hogy jól érezte magát a gyerek ott, és hogy nagyon szépen 
köszöni mindazoknak, akik ebben a szervezőmunkában részt vettek Itt is szeretném elmondani, 
hogy azt hiszem, hogy ennél nagyobb dicséretet nem is tud talán kapni a nyári tábor, még ha mi is 
azt mondjuk, hogy köszönjük szépen és elismerjük, amit persze mondunk, de ez a legnagyobb 
elismerés, főleg, ha pedagógusról van szó, én azt gondolom. Köszönöm szépen! 

Elnök: Köszönöm szépen. Igen, most a Bizottság meg a plénum elmondtak minden szép és jót, de 
a fő visszajelzés azé, aki a szolgáltatást igénybe veszi, és ha az pozitív, akkor az mindent egyben 
összefoglal. Köszönöm szépen. 

Radványi Gábor: Köszönöm a szót. Itt elhangzott a szülői reakció már Lacitól is, illetve Csabától 
is. Tanítványom volt a hölgy, de esküszöm, nem én szóltam neki, hogy valami jót írjon ezzel 
kapcsolatban, egyébként ez egy jó módszer lenne. Komolyra fordítva a szót, tényleg megható volt, 
hogy a szülő magától ilyet írt. Én kérdeznék Intézményvezető úrtól. Láttunk itt szép képeket is, és 
a mellékletben láttunk csúnyábbakat is, és az az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó lenne. 
Almádi tábor is megjelenik itt képekben, illetve Lelléről is az ebédlő meg vizesblokkok. Ha esetleg 
a költségvetés tárgyalása lesz majd, és prioritási sorrendet kellene felállítani, hogy szebbé-jobbá 
tegyük a táborozók helyzetét vagy az üdülőknek a körülményeit, akkor ez, hogy nézne ki? Mi az, 
ami égetőbb, mi az, ami kevésbé égető? Voltak terveink többször műfüves focipályától kezdve 
mindenféle. Hogy látja, Igazgató úr? 

Győrffy László: Igen. Nem is tudom ... a gyerekek fontosak, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy a 
közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek is jó körülmények legyenek az üdüléshez. Almádiban 
látunk most nagyobb problémát, ott mi terveztük az összes ágynak a kicserélését, mert azok 
borzasztóak, lehet látni a nyílászáróknak a problémáit is. Almádi az, amit első helyre tennénk. 
Egyrészt ott üdültetjük a nyugdíjasokat. Elég jól ki van használva, a nyugdíjasüdültetés is ott megy. 
Mi tervezzük az összes ágy kicserélését, a nyílászárókat ott rendbe kell hoznunk. Lehet látni, hogy 
ott milyenek a lépcsők, ami veszélyes, mindenképpen első helyre tennénk Almádit. Lellén 
épületben most nincs gondunk akkora. Minekünk ott a bútorzattal kell ... tehát most idén 
kicseréltük az ebédlőben a székeket, jövőre ki fogjuk cserélni a tervek szerint az asztalokat, és a 
kerti bútorok azok, amik, ahova a gyerekek .. . tehát ott vannak padok, de hogy a teraszokon, hogy 
tudnak leülni. Tehát itt ilyen fejlesztések, amik a legégetőbbek mert hogy az most, hogy 20-szal 
vagy 22-vel kevesebb gyerek van, mert az a faház nincs kész, az a tábor működését nem 
befolyásolja. Azzal most olyan nagy gondunk nincsen. Persze, hogyha ott is az étkező, konyha 
felújításra kerülne, az sokat jelentene, de maga a dolog még így tudna működni, de Almádi 
esetében azt látjuk, hogy azért most kaptunk visszajelzéseket, akik nagyon jól érezték magukat, 
mert ott van a Balaton-part meg szép helyen van, mindenki irigykedik, hogy milyen jó helyen van 
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az üdülő, de ott jövőre mindenféleképpen meg kell csinálnunk ezeket, hogy még jobban érezzék 
magukat. Tehát ez lenne a prioritás, hogy Almádi, Lellén pedig eszközöknek és bútoroknak a 
cseréje. 

Weeber Tibor: Köszönöm. Én egy kicsit Almádihoz kapcsolódnék annyiban, hogy kicsit aggaszt 
időnként azoknak a zuhanyzóknak az állapota és a fürdőszobák állapota. Oda időseket küldünk, 
és ezek a zuhanyzók szerintem elég korszerűtlenek, amik ott vannak. Régiek is, csúszósak is, 
úgyhogy mindig nyugtalan vagyok, hogy nem történik-e ott baleset. Én egy fürdőszoba-felújítást 
igencsak fontosnak tartanék. A másik nehézség ezzel, hogy ez egy gyönyörű ház, ami eléggé le van 
egészében pukkanva, kívülről sem olyan szép, mint amilyen lehetne, és azért ez egy gyönyörű 
környezetben van. Muszáj lenne odafigyelnünk, hogy kívülről is, hogy néz ki, hiszen egy gyönyörű 
parkban áll, egyébként talán a legszebb részén a városnak és a Balaton-partnak is. Ha koszlott 
kívülről, meg esik le a vakolat, meg az ablakokról pereg le a festék, akkor ez egy kicsit Kőbánya 
szégyene is. Egyébként meg nem olcsóak ezek, egy komolyabb összeget kellene rákölteni, hogy 
azért az balesetmentes is legyen a nyugdíjasok számára, meg mondjuk kívülről szép és vállalható 
legyen ezen a gyönyörű strandszakaszon. 

Győrffy László: Igen, ezt jeleztük, ezt mondtam, hogy igen, ez nagyon szükséges lenne valóban, 
tehát itt a fürdőszobákat, amiket kiemeltünk. A fényképeken is látszik, hogy a fürdőszoba, illetve 
a nyílászárók milyen problémák, tehát Almádira ráfér, egyértelmű. 

Elnök: Jó, köszönjük szépen. Tehát azt mondod, összefoglalom, hogy a jövő évi költségvetésnél a 
legfontosabb, hogy akkor az almádi üdülőben történjenek meg a lehetőségekhez mérten a 
legfontosabb felújítások. 

Győrffy László: Igen, természetesen. A legfontosabb összességében mindig a Kőrösi, de azon belül 
van ez. Azért vagyok rossz helyzetben, mert bármit mondunk, minden területen vannak gondok. 
Mi nagyon szorgalmazzuk azt, hogy a központi épület, ami tényleg rossz állapotban van, ott 
meginduljon valami. Itt a tervezés szakasza talán elindulhat, mi ezt nagyon nyomjuk, de akkor 
utána rögtön jövünk a többivel is, és akkor az ember úgy szégyelli magát, hogy Úristen, már megint 
a Kőrösivel van gond, mert akkor most nem a központi épület, most jön Lelle, és akkor még az 
uszodát nem mondtuk, hogy azzal mi van. Tehát mindenütt van probléma, de hát óriást rengeteg 
telephelye van a Kőrösinek, évek óta itt nagyobb dolog nem történt, de tudomásul veszünk 
dolgokat. Annak örülünk, hogy egy gyönyörű Helytörténeti Gyűjteményünk van, amit nagyon
nagyon szeretünk. Azt is tudjuk, mibe kerül. Csak kicseréltünk Balatonlellén egy nagy faházat, 
tehát mindig léptünk előre, de ettől még ezek a problémák valósak. 

Elnök: Köszönjük szépen, Laci. A prioritási sorrendet mindig meg kell határozni, de most a nyári 
táborokról beszéltünk. Nem lehet azt mondani, hogy egy helyben toporog azért a Kőrösi, mert 
mindig történik valami, és a fejlesztések mindig előremutatóak. Úgy látom, hogy további kérdés 
nincs. Megállapítom, hogy a Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, erről döntés nem születik. 
Köszönöm szépen, Laci. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ha maradtok, akkor azt 
megköszönjük, ha nem, akkor elengedünk benneteket. 

2. napirendi pont: 
A László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Itt egy 200 OOO Ft-os támogatási kérelem érkezett az Alapítványtól. Kérdezem a Bizottság 
tagjait, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Úgy látom, hogy nincs, akkor kérem, hozzuk meg 
döntésünket. A szavazást indítom. 
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A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A László Király Egyházi Kórusalapítvány 
támogatási kérelméről" szóló 396. számú előterjesztésttámogatja [20/2021. (IX. 14.)]. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Itt egy kőbányai festőművészről, T. Varga Hannáról készülne a Hanna könyve című 
kiadvány. A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének biztosítanánk ezt a 400 OOO Ft 
összegű támogatást, amelyben a Kőbányán élő kiemelkedő tehetségű festőművésznőről készülő 
könyvhöz nyújtana támogatást az Önkormányzat. 

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen. Remélem nyitott ajtókat döngetek, mint minden ilyen 
könyvkiadásnak a szponzorálásakor említeni szoktam, hogy ugye azt elvárjuk, hogy a Kőrösi 
könyvtárában a megfelelő helyen egy darab elhelyezésre kerüljön? 

Elnök: Igen. 

Weeber Tibor: Természetesen mind a két Szabó Ervin fiókba kerül, tehát Újhegyre is. Ezekből 
szoktunk reprezentációs példányt is kapni, tehát ha valakit érdekel, akkor szívesen tudunk belőle 
adni. 

Elnök: Kérdezem a Bizottság tagjait, van-e kérdésük ezzel kapcsolatosan? Úgy látom, hogy nincs, 
akkor kérem, hozzuk meg döntésünket. A szavazást indítom. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Képző- és Iparművészek 
Egyesülete támogatásáról" szóló 391. számú előterjesztést támogatja [21/2021. (IX. 14.)]. 

4. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Clubnak nyújtott 2020. évi támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Alpolgármester úr nem kívánja kiegészíteni. Tehát a hokiklubnak nyújtott támogatást, 
amely a jégpályához nyújtott működtetési, üzemeltetési költségek elszámolása történik 4 OOO OOO 
Ft összegben. A szerződésben meghatározott feltételek szerint történt és határidőben a benyújtása. 
Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Úgy látom, hogy 
nincs. Akkor kérem, hozzuk meg döntésünket. A szavazást indítom. 

22/2021. (IX.14.) KMB határozat 
a White Sharks Hockey Clubnak nyújtott 2020. évi támogatás elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közművelődési Bizottság a White Sharks Hockey Clubnak nyújtott 2020. évi támogatás 
elszámolását elfogadja. 
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Elnök: Megállapítom, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 
9.43 órakor bezárom. Felkérem Papp Zoltán urat, hogy a jegyzőkönyvet írjuk alá együtt. 
Köszönöm szépen. 

~ 
~ iGábor 

bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

ó Krisztián 
jegyző 

<1 M{ 
~ Zoltán 

bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések {elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel {elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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