JEGYZŐKÖNYV
Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület
2020. január 23-i elnökségi üléséről
Helyszín:

ATTE Bowling Centrum
(Bp. XIII. kerület, Újpalotai út 13.)

Időpont:

2020. január 23. (csütörtök) 18.00 óra

Jelen van:

6 fő elnökségi tag
FEB elnök, és 2 FEB tag, valamint 1 meghívott
(jelenléti ív 1. számú melléklet)

Pesti Csaba az egyesület társadalmi elnöke üdvözli a megjelenteket, egyúttal az elnökségi ülést
18 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az elnökségi ülés összehívása szabályszerűen
megtörtént, azon 6 elnökségi tag, a FEB 3 tagja, és az ATTE klubigazgatója jelent meg.
Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, és felkéri Dubniczky Attila ügyvezető elnököt
az értekezlet levezetésére. Dubniczky Attila megköszöni a felkérést.
Az ügyvezető elnök felkéri Kiss Lászlót, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki ezt elfogadja. Az
elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Kiss Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére.
Dubniczky Attila a jegyzőkönyv hitelesítésre dr. Milla Beatrixot, és Dinnyés Istvánt kéri fel. A
jelöltek elfogadták a jelölést, az elnökségi tagok pedig egyhangúlag megszavazták a két
személyt a tisztségre.
A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk, vagy indítványuk további
napirendi témákra.
Napirendi pontok:
1.

Javaslat az Angyalföldi TTE 2020. évi elnökségi üléstervére
Előadó:
Dubniczky Attila ügyvezető elnök
(írásos előterjesztés)

2.

Javaslat az Angyalföldi TTE 2020. évi költségvetésére
Előadó:
Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(írásos előterjesztés)

3.

Javaslat az Angyalföldi TTE 2020. évi rendezvénynaptárára
Előadó:
Kiss László klubigazgató
(írásos előterjesztés)

4.

Javaslat az ATTE 2020. évi munkatervére
Előadó:
Dubniczky Attila ügyvezető elnök
(írásos előterjesztés)
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5.

Az ATTE 2019. évi határozati jegyzékének elfogadása.
Előadó:
Dubniczky Attila ügyvezető elnök
(írásos előterjesztés)

6.

Tájékoztató a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék 2019. évi programsorozat
tapasztalatairól, a 2020. évi tervekről.
Előadó:
Kiss László klubigazgató
(írásos előterjesztés)

7.

Tájékoztató az egyesületünket érintő 2020. évi pályázati, támogatási lehetőségekről.
Előadó:
Kiss László klubigazgató
(szóbeli előterjesztés)

8.

Tájékoztató a XIII. kerületi Önkormányzat által 2019. évben biztosított
céltámogatások felhasználásáról.
Előadó:
Kiss László klubigazgató
(szóbeli előterjesztés)

9.

Tájékoztató az asztalitenisz szakosztály tevékenységéről.
Előadó:
Sári László szakosztályvezető
(írásos előterjesztés)

10. Egyebek

Az elnökség tagjai a napirendi pontokra tett javaslattal egyhangúlag egyetértenek.
1. napirendi pont:
Javaslat az Angyalföldi TTE 2020. évi elnökségi üléstervére
Előadó:
Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(írásos előterjesztés)
Dubniczky Attila:
A meghívottak az írásos beszámolót megkapták. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az idei
évben 4 alkalommal tervezünk elnökségi ülést tartani. Az egyes napirendi pontok átfogják az
egyesület éves tevékenységével kapcsolatos előkészítő és döntési folyamatokat. A 2. elnökségi
ülés napirendi pontjai elsősorban a májusi vezetőségválasztó közgyűléshez kapcsolódnak.
Ehhez kapcsolódóan kéri a szakosztályvezetőket, hogy az éves beszámoló elkészítését segítség
egy a szervezetükről szóló rövid beszámoló megfogalmazásával.
Az elnökségi tagok részéről hozzászólás nem volt.
Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a javaslatot.
1/2020. (I. 23.) számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta az Angyalföldi TTE 2020. évi elnökségi üléstervét.
Igen:
6 fő
Nem:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
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2. napirendi pont:
Javaslat az Angyalföldi TTE 2020. évi költségvetésére
Előadó:
Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(írásos előterjesztés)
Dubniczky Attila:
Az elnökségi tagok a költségvetés tervezetét előzetesen megkapták. Sportegyesületünk
költségvetését az előző évi tapasztalatok alapján, és a várható bevételek, és kiadások
figyelembe vételével készítették el. Bár ez a dokumentum egy fontos terv, nehéz megtervezni
azt, mert annak megvalósulását nagymértékben befolyásolja az önkormányzati, és pályázati
támogatás mértéke. Egyesületünk kb. 3 millió Forintos maradvánnyal indul, így elmondhatjuk,
hogy pénzügyi helyzetünk stabil. Az ATTE bevételei és kiadásai évről-évre emelkednek. A
bevételeinket és kiadásainkat ebben az évben is szeretnénk egyensúlyban tartani. Tájékoztatja
a jelenlévőket, hogy a költségvetési főszámok majdnem megegyeznek, amit a nonprofit
szervezetekre vonatkozó előírások is meghatároznak. Az idei évben szeretnénk
bérleményeinket némileg felújítani, és eszközparkunkat bővíteni, amihez önkormányzati
támogatásokat is szeretnénk igénybe venni. Kéri a költségvetési javaslat elfogadását, amit
végül a közgyűlésnek kell jóváhagynia.
Kiss László:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző évhez képest jelentősen nőnek a költségvetési
főszámok, ami elsősorban a bowling pálya bevételének növekedéséből, a nevezési díjak, és az
önkormányzati megbízások emelkedésének köszönhető.
Idén ismét mi koordinálhatjuk a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék programsorozatot, aminek
támogatási kerete a tavalyi évhez képest 500 ezer Forinttal növekszik, így 5 millió Forint áll
majd a rendelkezésünkre a feladat megvalósítására.
Célunk a céges sportnapok, sportrendezvények számának növelése.
Az ATTE gazdasági háttere jelenleg stabil, a költségvetés teljesíthető.
Pesti Csaba:
Sikernek értékeli az ATTE anyagi helyzetét, gazdálkodásunk stabilitását. Fontos sikerként
értékeli az önkormányzati megbízások, és anyagi támogatások jelentős növekedését.
dr, Milla Beatrix:
A Felügyelő Bizottság részéről támogatja a költségvetés elfogadását, az abban szereplő
összegeket megalapozottnak tartja.
Dubniczky Attila:
Bízik benne, hogy a feladatok, a felújítási munkák megvalósítása mellett az év végi maradvány
hasonló lesz, mint az előző év végén. A költségvetést a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartja.
Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a javaslatot.
2/2020. (I. 23.) számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta az Angyalföldi TTE 2020. évi költségvetés tervét, és a közgyűlés
elé terjeszthetőnek ítéli meg ebben a formában.
Igen:
6 fő
Nem:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
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3. napirendi pont:
Javaslat az Angyalföldi TTE 2020. évi rendezvénynaptárára
Előadó:
Kiss László klubigazgató
(írásos előterjesztés)
Kiss László:
Tájékoztatja a jelenlévőket az egyesület 2029. évi versenynaptárának szerkezetéről,
tartalmáról. Idén közel 50 saját sporteseményt szervezünk, és 15 olyan rendezvényben
vagyunk partnerek, amit a kerületi önkormányzat rendez. Az eseménynaptárban helyet kapott
a rengeteg bowling verseny, a szeptember legvégén sorra kerülő Angyalföldi Sportfesztivál,
több kerületi sportesemény és foci torna. Ezekhez az eseményekhez jön még hozzá a XIII.
Kerületi Nyitott Hétvégék keretében megrendezendő 10 különféle verseny. A rendezvény
naptárban nem szerepel a Nyitott Hétvége több 300, és a XIII. Kerületi Szabadtéri Kondipark
Program majdnem 100 programja. Rengeteg feladatot ad ennek a sok eseménynek a sikeres,
és zökkenőmentes lebonyolítása, amihez kéri a jelenlévők segítségét is.
Dinnyés István:
Megemlíti, hogy a természetjáró szakosztály több mint 60 túrát tart majd ebben az évben.
Javasolja, hogy szervezzünk petanque versenyeket is.
Szalay József:
Örül, hogy ennyire sok féle sporteseményt szervez az egyesületünk. Támogatja a
versenynaptár elfogadását.
Pesti Csaba:
Komoly kihívásnak tartja a rendezvénynaptárban szereplő programok lebonyolítását,
támogatja annak elfogadását.
Módosító javaslat nem érkezett.
Az elnökségi tagok szavaztak az ATTE 2020. évi rendezvénynaptáráról.
3/2020. (I. 23.) számú elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Angyalföldi TTE 2020. évi rendezvénynaptárát.
Igen:
6 fő
Nem:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
4. napirendi pont:
Javaslat az ATTE 2020. évi munkatervére
Előadó:
Dubniczky Attila ügyvezető elnök
(írásos előterjesztés)
Dubniczky Attila:
Minden meghívott előzetesen megkapta az idei munkatervet. Ez az anyag összefoglalja az idei
év fontosabb teendőit, hogy azokat tervezetten, megfelelő ütemben tudjuk végrehajtani. A
dokumentum átfogóan ismerteti az előttünk álló teendőket. Láthatjuk lesz mit csinálni.
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Ha a felsorolt teendők nagyrészét elvégezzük biztos, hogy ez év végén ismét sikeres esztendőt
tudhatunk majd magunk mögött. Javasolja a munkaterv elfogadását.
Pesti Csaba:
Fontosnak tartja a taglétszám növekedést és új szolgáltatások bevezetését.
Szalai József:
Javasolja, hogy az elnökség vizsgálja meg boksz szakosztály megalapításának lehetőségét,
mivel mind két nagyobb konditeremben tartanak edzéseket ebben a sportágban, és egyre
nagyobb az igény rendszeres tréningekre és versenyzésre.
Magasházy Zsolt:
Támogatja az ötletet. Kéri az elnökséget, és az ügyvezetést, hogy próbáljanak az előző évben
vásárolt puzzle tatamikhoz további 15-20 darabot vásárolni.
Kiss László:
Ígéretet tett, hogy megpróbálja megoldani a dolgot. Az Alig utca 7/a helyiségből most szedtek
fel ilyen szőnyegeket, amit a judo szakosztály tud majd használni. Javasolja Szalai Józsefnek,
hogy rövid időn belül üljenek le néhány érintett taggal átbeszélni a boksz szakosztály
megalapításának részleteit. Javasolja, hogy foglalkozzanak darts, e-sport szakosztály, és
futóklub megalapításával. A e-sportoktól tartott némi szakmai tájékoztatót.
A jelenlévők egyetértettek a javaslatokkal.
dr. Milla Beatrix:
Javasolja a munkaterv 27. pontjának némi finomítását, amivel a jelenlévők egyetértenek.
További hozzászólás nem érkezett a témához.
5/2020. (I. 23.) számú elnökségi határozat:
Az elnökség a 27. pont módosításával egyhangúlag elfogadta az Angyalföldi TTE 2020.
évi munkatervét.
27. Konstruktív, szakmai kapcsolati rendszerünk további javítása, kiemelten Budapest
XIII. kerület Önkormányzatának, és szerveinek vezetőivel, munkatársaival.
Igen:
6 fő
Nem:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
5. napirendi pont:
Az ATTE 2019. évi határozati jegyzékének elfogadása.
Előadó:
Dubniczky Attila ügyvezető elnök
(írásos előterjesztés)
Dubniczky Attila:
Minden meghívott megkapta a 2019. évi határozatok jegyzékét. Első körben az elnökségnek,
majd a közgyűlésnek kell elfogadni azt. Kéri a jegyzék elfogadását.
Hozzászólás nem érkezik
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5/2020. (I. 23.) számú elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Angyalföldi TTE 2019. évi határozatainak
jegyzékét.
Igen:
6 fő
Nem:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
6. napirendi pont:
Tájékoztató a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék 2019. évi programsorozat tapasztalatairól. a
2020. évi tervekről.
Előadó:
Kiss László klubigazgató
(írásos előterjesztés)
Kiss László:
A jelenlévők előzetesen megkapták a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést.
Sportszervezetünk 3. éve koordinálja a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék programot a XIII. Kerületi
Önkormányzat megbízásából. Ez az előző évek sikeres tevékenységének, és egyesületünk
munkájának elismerése. 2019. januárjában elkészítettük az előző esztendőre vonatkozó
szakmai, és pénzügyi beszámolót, a 2019. évi programtervet, költségvetés tervet, kifizetési
ütemtervet, és írásos előterjesztést, amit a hivatal vezetői elfogadtak.
Ezen dokumentumok alapján szerveztük, és bonyolítottuk le a programsorozatot, amihez 4,5
millió Forint állt a rendelkezésünkre. A 2018. évi tapasztalatok alapján alakítottuk a 2019-es
programot. Év közben három jelentősebb változás volt. A nem teljesen jól működő sakk
helyett darts foglalkozásokat tartottunk, ami jól bevált, nagyobb volt a látogatottsága is.
Önkormányzati kérésre a Fiastyúk utcai általános iskolában gyerekek és nők részére önvédelmi
oktatást indítottunk, amihez más önkormányzati forrásból 40 négyzetméternyi puzzle tatamit
vásároltunk. Sajnos ez a program még nem érte el az elvárt látogatottságot, de az idei évben
reméljük ez is rendben lesz. Ősszel beindítottuk Nordic Walking sétáinkat a Margitszigeten,
amin minden alkalommal 8-12 fő vett részt.
4 havonként elkészítettük és leadtuk az aktuális szakmai és pénzügyi elszámolást, ami alapján
időben megkaptuk az esedékes időszakra vonatkozó támogatást. 2019. december végén
elkészítettük, és leadtuk az egész évre vonatkozó szakmai és gazdasági beszámolónkat. Tavaly
összesen 3846 fő vett részt az egyes eseményeken, ami jelentős növekedés az előző évhez, de
némileg elmarad a belső célként kitűzött 4 ezer főhöz képest, de icipicivel meghaladja a hivatal
számára leadott tervszámot.
Ez a programsorozat nem csak anyagilag, de szakmailag is sokat hoz a konyhára, ráadásul
ebből a keretből eszközparkunkat is bővíteni tudjuk.
2020. évre 5 millió Forintot kértünk a programsorozat megvalósításához, amit nagy
valószínűséggel meg fogunk kapni. Idei évre közel 300 eseményt tervezünk, döntően a tavalyi
évi szolgáltatások folytatásával, és az eddig foglalkoztatott szakemberek megtartásával. A
büdzsé tartalmaz eszközbeszerzéseket is, amik tovább bővítik eszközparkunkat.
Dubniczky Attila:
Elmondja, hogy a programsorozat menedzselése szakmai és anyagi hasznot is jelent az
egyesületnek.
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Szalay József:
A RED GYM vezetőjeként megköszöni a programban való részvétel lehetőségét, és egyetért az
esemény koordinálásának előnyeivel. Örül, hogy némi pénzt is kaptak és kapnak ebben az
évben is eszközparkjuk felújításához.
Magasházy Zsolt:
Elmondja, hogy nagy segítség volt a szakosztály számára a 40 db puzzle tatami beszerzése.
Azon vannak, hogy minél többen részt vegyenek az önvédelmi oktatáson.
Dinnyés István:
Örül, hogy nagyon sok kerületi nyugdíjas is részt tud venni az eseményeken.
Az elnökségi tagok megköszönik a tájékoztatót, és elfogadják azt.

7. napirendi pont:
Tájékoztató az egyesületünket érintő 2020. évi pályázati, támogatási lehetőségekről.
Előadó:
Kiss László klubigazgató
(szóbeli előterjesztés)
Kiss László:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2019-ben 2 pályázaton nyert pénzt az egyesület.
Sajnos a NEA pályázatán nem érdemes indulni, mert véleménye szerint az oda beadott
kérelmeket nem szakmai elvek alapján bírálják el. A hozzánk hasonló sportegyesületek sem
kaptak támogatást az elmúlt években, várakozó listán voltak.
A Fővárosi Önkormányzat „SZ” jelű pályázatára adtunk be anyagot, de hasonló okok miatt ott
sem jártunk sikerrel.
A XIII. Kerületi Önkormányzat által kiírt 2 témakörben sikerrel pályáztunk, összesen 350 ezer
Forintot kaptunk, amit a tervezettnek megfelelően használtunk fel. A szükséges beszámolót,
és pénzügyi elszámolást időben leadtuk.
Az idei évben szélesebb körben kívánnak pályázni, bízva a jelentősebb anyagi támogatásban.
Az önkormányzat által kiírt „Civil szervezetek működési támogatása” és „Sportegyesületek
támogatása” pályázatokra napokon belül beadjuk pályamunkánkat. Ezen anyagokban
egyesületünk működéséhez, rendezvényeink díjazásához, a sakk klub, és a 3 kondicionáló
terem üzemeltetéséhez, felújításához kérünk anyagi segítséget.
Év végén fog megjelenni a NEA ránk vonatkozó kiírása, amire szeretnénk jelentősebb összeg
kérésével pályázni.
Szintén pályázunk majd a fővárosi szabadidős egyesületek részére meghirdetett lehetőségre.
A XIII. Kerületi Önkormányzat a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék lebonyolítására 5 millió, a XIII.
Kerületi Szabadtéri Kondipark Program megrendezésére 1 millió Forintot biztosít.
Folyamatosan egyeztetünk más programok beindításáról is, lásd kerületi futóklub
megalakítása, sporteszköz beszerzések, XIII. Kerület Legsportosabb Szépkorúja Verseny
lebonyolítása.
Asztalitenisz szakosztályunk működéséhez 100 ezer Forint támogatást szeretnénk kapni,
amihez nemsokára beadunk egy kérelmet a XIII. Kerületi MES Bizottsághoz.
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Az elnökségi tagok megköszönik a tájékoztatót, és egyhangúlag elfogadják azt.
8. napirendi pont:
Tájékoztató a XIII. kerületi Önkormányzat által 2019. évben biztosított
céltámogatások felhasználásáról.
Előadó:
Kiss László klubigazgató
(szóbeli előterjesztés)
Kiss László:
Elmondja, hogy a XIII. Kerületi Nyitott Hétvége programsorozaton kívül, amiről már
részletesen beszámolt, a XIII. Kerületi Szabadtéri Kondipark program beindítására, és
működtetésére kaptunk 1 millió Forintot. Ebből az összegből elkészítettük az esemény
plakátját, reklám anyagait, és vásároltunk 1 darab vérnyomásmérőt. Szalai József segítségével
Rékasi Anikót bíztuk meg a foglalkozások megtartásával. Két hetes ciklusokban összesen 8
helyszínen, hetente hétfőn, szerdán és csütörtökön 17-18 óra között, szombatonként pedig
09-12 óra között zajlottak az edzések a kerületi kondiparkokban. Az egyes foglalkozások során
egyéni, és csoportos edzések zajlottak, egészségügyi-, és táplálkozási tanácsadás zajlott,
valamint igény esetén vérnyomás-, valamint pulzusmérést végeztünk.
Összesen 86 foglalkozást tartottunk, amiken általában 1-6 fő vett részt. Összességében
elégedettek vagyunk a program lebonyolításával, de a résztvevők száma elmaradt az általunk
tervezettétől. Az önkormányzat megbízása alapján 2020-ban folytatjuk a szolgáltatást, amihez
ismét 1 millió Forintot fogunk kapni.
Az önkormányzat 2018. évi maradvány keretéből is kaptunk közel, 1.5 millió Forint
céltámogatást az előre egyeztetett feladatokra. Ebből a keretből vásároltunk 4 darab pingpong
asztalt, 40 darab puzzle tatamit, 30 darab Nordic Walking botot, és egy táskát azok
hordozásához. Szintén ebből az összegből rendeztük meg a 7 sportágat magában foglaló XIII.
Kerület Legsportosabb Szépkorúja Versenyt, aminek nagy sikere volt. Az I-III. helyezett női,
férfi versenyző díjait a kerületi „Mindenki Karácsonya” ünnepség keretében dr. Tóth József
polgármester úr adta át az érintetteknek.
A megvásárolt eszközök az egyesület tulajdonába kerültek, és ott is maradnak.
Az önkormányzatnál elnyert két pályázati összeg felhasználásáról az előző napirendi pont
keretében adott tájékoztatást.
Az elnökségi tagok megköszönik a tájékoztatót, és egyhangúlag elfogadják azt.
9. napirendi pont:
Tájékoztató az asztalitenisz szakosztály tevékenységéről.
Előadó:
Sári László szakosztályvezető
(írásos előterjesztés)
Dubniczky Attila:
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Sári László szakosztályvezető bajnoki mérkőzése miatt
nem tud jelen lenni, de előzetesen elkészítette írásos beszámolóját, amit mindenkinek
megküldtek email-ben.
8
ATTE 2020.01.23-i elnökségi ülés jegyzőkönyve

Kiss László:
A szakosztályvezető távollétében ő ad kiegészítő szóbeli tájékoztatást az írásos anyaghoz.
Nyáron alakult a szakosztály a Szufla SE 4 csapatának átvételével. Ezek a csapatok a Budapest
Bajnokság alsóbb osztályaiban szerepelnek. 26 tagja van a szakosztálynak, részben kerületi
lakosok. Sári László segít a kerületi, és egyesületi asztalitenisz programok lebonyolításában is.
A csoport zökkenőmentesen, önfenntartóan működik. Ahogy az előző napirendi pontban
említette, a kerületi önkormányzattól kérnek 100 ezer Forint működési támogatást.
Az elnökségi tagok megköszönik a tájékoztatót, és egyhangúlag elfogadják azt.
Dubniczky Attila:
Tájékoztatja az elnökséget, hogy az asztalitenisz szakosztály új tagjainak felvételéhez elnökségi
döntés szükséges. Felolvassa a tagfelvételre váró személyek nevét, és javasolja felvételüket.
6/2020. (I. 23.) számú elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az ATTE asztalitenisz szakosztálya 26 tagjának
tagfelvételét. (Névsor a tagnyilvántartó táblázatban.)
Igen:
Nem:
Tartózkodott:

6 fő
0 fő
0 fő

10. napirendi pont:
Egyebek
Szalai József:
Javasolja az SZJA 1% felajánláshoz szélesebb körű egyesületi propagandát, ennek keretében
plakát elkészítését, nyomtatását, Facebook-on történő megjelentetését.
Jelenlévők egyetértettek a kezdeményezéssel. Kiss László vállalta a felhívás rövid időn belül
történő megjelentetését, közzétételét.
Magasházy Zsolt:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a judo szakosztály keretében tervezik az „ovis judo” program
beindítását. Ehhez kéri az egyesület vezetésének segítségét, a propaganda lehetőségek
biztosítását. Egyúttal kéri annak vizsgálatát, hogy Fekete Szabolcs segédedző OKJ-s
edzőképzési költségéhez milyen formában tudna az egyesület hozzájárulni.
dr. Milla Beatrix:
Javasolja, hogy a nyújtandó anyagi támogatás ellentételezésekét Fekete Szabolcs vegyen részt
az egyesület eseményeinek lebonyolításában.
Jelenlévők támogatják a kérelmet, de kérik Magasházy Zsoltot a pontos részletek megadására.
Szalai József:
Érdeklődik, hogyan lehetne a Google böngészőben láthatóbbá tenni a XIII. Kerületi Nyitott
Hétvégék, és Szabadtéri Kondipark Programokat, és az 1% felajánlás lehetőségét.
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