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KŐBÁNYA 

az élOvaros 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai ö nkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Közművelődési Bizottság 2021. október 19-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: 9.04 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Major Petra, Marksteinné Molnár Julianna, Papp Zoltán, a Bizottság képviselő tagjai, 
Gerzson Sarolta, Kollátosz Fotisz, Zsolt Ferenc, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Dr. Horváth Márk, a Bizottság képviselő tagja 
Bolyán András, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

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

Meghívottak: 
Dr. Kappel Patrícia 
Dr. Erdei Katalin Judit 
Kálmánné Szabó Judit 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyző i Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket és megnyitom a Közművelődési Bizottság ülését. 
Ülésünk nyilvános. A jegyzőkönyvet Kiss Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Dr. 
Horváth Márk jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel 
határozatképes. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban hozzám nem érkezett sorrendmódosításra, levételre, 
felvételre irányuló kérelem. Úgy látom, hogy most sincs ilyen irányú kérelem. Kérem, hogy a 
kiküldött meghívó szerint fogadjuk el a napi rendünket. A szavazást indítom. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[23/2021. (X.19.)]: 

1. A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötése ( 429. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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2. A Bem József Bajtársi Egyesület bejáratiajtó-cseréjének támogatása ( 422. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó felhalmozási célú támogatás (423. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. 
évi működési célú támogatásának és ingatlanhasználati szerződésének a módosítása ( 426. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Tájékoztató a kőbányai nevelési intézményekben a 2021/2022. nevelési év indításáról (451. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Alpolgármester úr nem kívánja kiegészíteni. Tehát a korábbi években is volt 
együttműködés a zenekarral, amelyben az Alapítvány ügyvezetője, Lendvai György kért egy 
hosszútávú együttműködést az Önkormányzattal, mely 2021. november l-jétől 2026. december 
31-ig terjedne, meghatározott szerződési formában, amelyben az Alapítvány vállalja, hogy a 
kerületben koncertet ad meghatározott számban kis-, nagy-, középzenekar formájában, továbbá a 
fellépésein a Kőbányai Önkormányzatot mint támogatót feltünteti. Kérdezem a Bizottság tagjait, 
van-e kérdésük, észrevételük ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem hozzuk meg 
döntésünket, a szavazást indítom. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötéséről" szóló 429. számú előterjesztést 

támogatja [24/2021. (X.19.)]. 

2. napirendi pont: 
A Bem József Bajtársi Egyesület bejáratiajtó-cseréjének támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Alpolgármester úr nem kívánja kiegészíteni. Itt, az Egyesület elnöke, Koós Gábor 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben ajtócserét kér. Az Önkormányzat 945 OOO Ft
os támogatást nyújtana nekik. Kérdés, észrevétel nincs, akkor kérem hozzuk meg döntésünket. A 
szavazást indítom. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Bem József Bajtársi Egyesület 
bejáratiajtó-cseréjének támogatásáról" szóló 422. számú előterjesztést támogatja [25/2021. (X. 
19.)]. 

3. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó felhalmozási célú támogatás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Alpolgármester úr nem kívánja kiegészíteni. Tehát a korábbi 2021. április 23-án az 
Önkormányzat biztosított együttműködési támogatást 16 millió Ft összegben. Most a Törekvés 
szakosztálya, az Egyesület szeretne további támogatást, amelyhez az Önkormányzat közel 3,9 
millió Ft támogatást biztosít. Itt a közel 40 éves alumínium ablakok cseréje történik meg, valamint 
a paralimpiai sportközpont szellőzőrendszerét alakítják át, továbbá az öltözőket. Szintén 
szellőzőrendszerének lesz egy fejlesztése. Így a teljes beruházás értéke 23 898 723 Ft. Az 
Önkormányzat ezzel a támogatással biztosítja a nagy múltú Törekvés vívó-, kard Paralimpiai 
Sportközpontnak a működését megfelelő körülmények között. Kérdezem a Bizottságot, van-e 
kérdésük, észrevételük ezzel kapcsolatosan? Úgy látom, hogy nincs, akkor kérem hozzuk meg 
döntésünket. A szavazást indítom. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó 
felhalmozási célú támogatásról" szóló 423. számú előterjesztésttámogatja [26/2021. (X. 19.)]. 

4. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2021. évi működési célú támogatásának és ingatlanhasználati szerződésének a módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Alpolgármester úr nem kívánja kiegészíteni. Itt maga az Önkormányzat által biztosított 
költségvetési források rendelkezésre állnak a Kőrösinél. Itt egy 50 millió Ft-os támogatást 
biztosított a gazdaságvédelmi akcióterv keretében az állam. Az Önkormányzatnál történne a 
pénzeszköz felhasználása, továbbá a második része pedig egy ingatlanhasználati szerződésnek a 
módosítása történne meg helyrajzi számok és vagyonelemek megnevezésével. Kérdezem a 
Bizottság tagjait, van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincsen. 
Amennyiben nincs, akkor hozzuk meg döntésünket. A szavazást indítom. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési célú támogatásának és 
ingatlanhasználati szerződésének a módosításáról" szóló 426. számú előterjesztést támogatja 
[27 /2021. (X. 19.)]. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a kőbányai nevelési intézményekben a 2021/2022. nevelési év indításáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nem kívánja kiegészíteni. Tehát korábban a veszélyhelyzetre való 
hivatkozással a nevelési évben indított csoportokról polgármesteri határozat döntött május 20-
án. Az álláshelyekkel kapcsolatosan, az óvodai létszámmal kapcsolatosan, az óvodai csoportokkal 
kapcsolatosan a tájékoztatóban minden össze van foglalva. Én most nem szeretném ezt külön
külön kiemelni. Összefoglalva az látszódik, hogy a létszám folyamatosan csökken, tehát az óvodai 
nevelésbe vett gyermekek száma folyamatosan csökken. A másik probléma pedig a 
munkaerőhiány. Ezt most átmenetileg áthidalva van 15 nyugdíjas óvodapedagógus, akik 14 
órában látják el a feladatot. Kérdezem a Bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatosan? Úgy látom nincs, akkor köszönöm szépen. 

A Közművelődési Bizottság a „ Tájékoztató a kőbányai nevelési intézményekben a 2021/2022. 
nevelési év indításáról" szóló 451. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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Elnök: Úgy látom a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Én köszönöm szépen a 
Bizottság tagjainak a részvételt. Felkérem Major Petrát, hogy a jegyzőkönyvet írja velem alá és a 
Bizottság ülését 9.11 órakor bezárom. 

~D~~ 7 ifaro~~ 
bizottsági elnök bizottsági tag 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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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 

5 



BUDAPEST FőV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

a 2021. október 19-én 9 .00-kor megtartott Közművelődési Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor elnök 

Bolyán András 

Gerzson Sarolta 

Dr. Horváth Márk 

Kollátosz Fotisz 

Major Petra 

Marksteinné Molnár Julianna 

Papp Zoltán 

Zsolt Ferenc 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Mustó Géza Zoltán 

Radványi Gábor 

Weeber Tibor József 

Somlyódy Csaba 

Ehrenberger Krisztina 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

a 2021. október 19-én 9 .00-kor megtartott Közművelődési Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 


