
BUDAPEST, FOVAROS III. KERULET, OBUDA-BEKASMEGYER
oľxonľĺÁľyzłľ

CIVIL, m'ĺÚsÁcl' rUITURÁLIS, oKTATÁSI' NEMZETIsÉcI És
TURISZTIKAI BIZoľľsÁc

JEGYZOKONYV

amely készült Budapest Főváľos III. keľület, Óbuda-Békásmegyer Önkoľmányzat Képviselő-
testületének Civil' Ifjúsági' Kultuľáliso Oktatásio Nemzetiségi és Turisztikai Bizottsága

2022. febľuáľ 14-én (hétfo) 15.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséľől.
(1033 Budapest, Fő téľ 4. Kistáľgyaló)

Jelen vannak: Zábő Attila elnök
Stľenner Imre elnokhelyettes
Csongľádi János bizottsági tag
Gĺjľbe Mária bizottsági tag
Füftos Katalin bizottsági tag
Gyepes Áaam bizottsági tag
Müller Péter bizottsági tag
Rácz Andrea bizottsági tag
Kemény Kĺisztina bizottságitag

Igazo|tantávol: Domokos Ágnes, Kis Máľton bizottsági tagok

Jelen vannak továbbá:
Burján Ferenc alpolgáľmester
Kléner Katalin
Ki sné Balázs Enikő ťő osztályv ezetó
Baráth Andľea osztályvezető
Ujfalvi István civil tanácsnok
Bercsényi Kinga civil referens
Csépányi Andľea kulturális és tuľisztikai ľefeľens
Gáspár Zsuzsanna obudai Kutyás Egyesület elnöke
Tóth Judit Szabó Ervin Könyvtár régiovezetője
PoczeMtńa obudai Platán Könyvtáľ igazgatója
Viszket Zoltán obudai Múzeum igazgatőja
Buday Eľika Óbudai Táľsasköľ
Gál Zoltallné jegyzőkonyvezető

Záhő Attila elnök: Üdvozĺĺl mindenkit a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi
és Turisztikai Bizottság mai ülésén. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy Domokos Ágnes és Kis
Máľton bizottsági tagigazoltan van távol.
Jelzi, hogy az ülésről hangfelvétel készül, ezéú.kér mindenkit, hogy felszólalás ęlőtt mondja be
a nevét, és hogy kit képvisel.
Megállapítj a,hogy a Bizottság 9 fovel hatáľozatképes, az ülést 15.30 órakor megnyitja.
Felkéri Gyepes Adám bizottsági tagot a mai jegyzokönyv hitelesítésére, aki a felkéľést
elťogadta.
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Kéri, szavazzanak Gyepes Ádam bizottsági tag jegyzokönyv hitelesítő személyéľől.

Budapest Főváros III. Keľület' Obud a-Békásmegyer onkoľm źnyzat
Civil,Ifjúsági' Kultuľális, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság

8 12022. (II. 1 4.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a mai üléséľől készült jegyzőkönyv
hitelesítoj évé Gyepes Áaam bizottsági tagot válas ztja meg.
(Szavazott 9 fcí bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)

Zábó, Attita elnök: Kérdés, észrevétel nem éľkezett, szavazásra teszi fel a napiľend
elfogadását.

Bud apest Főváros III. Kerület, Obuda-B ékásme gyer Onkoľm źny zat
Civil,Ifjúsági' Kultuľáliso Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság

9 12022. (II. 1 4.) határozata

A Bizottság úgy hatátoz, hogy a napiľendet az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Civil szeľvezetek szakmai és pénzigyí beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: Burján Ferenc alpolgármesteľ

2. obudai kulturális intézmények 202l évi beszámolóinak elfogadása
Előteľjesztő: Béres Andľás alpolgáľmester

3. A 2022. évi Közművelődési
Előterjesztő : Béres András alpolgáľmesteľ

cselekvési teľv elfogadása

4. A Fővárosi Szabó Eľvin Könyvtár,'Könyvet Házhoz" szo|gáltatásľól készített
202I. évi beszámolója
Előterjesztő: Béres András alpolgáľmester

5. Kulturális intézmények 2022. évi
Előteľjesztő: Béľes Andľás alpolgáľmester

munkateľveinek elfogadása

6. Az obudai Múzeum intézményi str atégiájtnak, gyűj teményfej lesztési
stľatégiájának, revíziős és selejtezési szabályzatának, di1ita|izálási stľatégiájának
é s kül deté s ny il atko zatának fęnntart ó által i j őv tthagy ás a
Előterjesztő: Béľes Andľás alpolgáľmesteľ

7. Emléktábla-állítás Csukás István tiszteletére
Előteľjesztő: Béľes Andľás alpolgármester

8. Csillaghegy Spoľt Csillagai emlékkő-állítás
Előterjesztő: Béľes Andľás alpolgármester 6
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9. Egyebek
(Szavazott 9 fő bizottsógi tag" 9 igen, egyhangú)

Napiľend 1. pontja: CivÍl szervezetek szakmai és pénziigyi beszámolóínak elfogadása

Előterjesztő: B uľj ún Ferenc alpolgármester

Zálbő Attĺla elniik: Jelzi, hogy érintettség okán a Toma és Vívó Egylet esetében taľtózkodik.
Kérdés, hozzászolás hiányában szavazásrateszi fel az előterjesztéshatćtrozati javaslaÍát.

Budapest Főváľos III. Kerület, Obuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Civil, Ifjúsági'
Kultu rális, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľis ztikai Bizottsá g

1,0 12022. (II. 1 4.) határ ozata

A Bizottság úgy hatźlroz,hogy elfogađjaa III. Keľületi Toma és Vívó Egylet 15 000 000
Ft támogatási összegről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Felelős: jegyzó
Határidő 30 nap
(Szavazott 9 fő bizottsógi tag: 8 igen, I tartózkodás)

Budapest Főváľos III. Keľiileto obuda_Békásmegyer onkormányzat Civil'
Ifj úsá gi' Kultuľálĺso oktatási, Nemzetiségi és Tuľis ztíkai Bizottsá g

lL 12022. (II. 1 4.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja

1. a BOBITA Római úti Lakótelep ovodásait Támogató Alapítvány 230 000 Ft támogatási

összegről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját,

2. a Napsugáľ Kanóc utcai Óvoda Óvodásait Támogató Alapítvány 180 000 Ft támogatási

összegľől szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját,

3. a ''Krottendoľť' Német Hagyományőrzo Egyesület 500 000 Ft támogatási összegről

szóló szakmai és pénzügyi beszámolőját,

4. a Kozösségi és Tuľisztikai Egyesület a Római-partér1 2 400 000 Ft támogatási ĺisszegľől

szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját,

5. a Kozösségi és Turisztikai Egyesület a Római-partért 5 000 000 Ft támogatási összegľől

szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját,

6. a, obudui Kutyás Egyesület 2 855 876 Ft támogatási összegľől szóló szakmai és

pénzügyi beszámolój át.

Felelős: jegyző

Határidő: 30 nap
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)
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Napirend 2. pontja: obudaí kulturólís intézmények 2021. évi beszdmolóinak elfogadása
Előterjesztő: Béres AnĺIrós alpolgúrmester

Zálbő Attila elniik: Kérdés, hozzászőltts hiányában, szavazásrateszi ťel az előterjesztéshatározati
javaslatát.

Budapest Főváros III. Keľĺiletn Óbuda-Békásmegyeľ Onkormányzat Civil, Ifjúsági,
Kultuľális, oktatási, Nemzetiségi és Tuľis ztikai Bĺzottsá g

12 12022. (II. 1 4.) határ ozata

l. elfogadja arobudaiP\atánKönyvtáľ Ż02l. évi beszámolóját a melléklet szeľinti
tańalommal.

2. elfogadja az obudai Múzeum 2O2l. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal.

3' elfogadja a, obudai Társasköľ Művelődési Ház 2O2l. évi beszámolóját a melléklet
szerinti tartalommal
Felelős: Polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2022. mźrcius l
(Szavazott 9 fő bizottsógi tag: 9 igen, eglhangú)

NapirenĺI 3. pontja: A 2022. évi Közmíívelőĺlési cselekvésí terv elfogadúsa
Előterjesztő: Béres Anđrds alpolgármester

Záhő Attila elniik: Kéľdés, hozzászőlás hiányában, szavazásra teszi fel az előteľjesztés
hatfuozatijavaslatát.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet, Obuda-Békásmegyeľ Onkoľm ányzat Civil, Ifjúsági,
Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľis ztikai Bizottsá gának

13 12022. (II. 1 4.) határozata

A Bizottsáeűgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ,,A2022. évi
Közművelődési cselekvési teľv elfogadása" megtárgyalását és a képviselő-testületi
előterjesztés szeľinti taľtalommal töľténő elfogadását.
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egłhangú)

Napirend 4. pontja: A Fővdľosí Szabó Ervin Könyvtáľ ,,Könyvet Hdzhoz" szolgdltatásról készített
2021. évi beszdmolója
Előteľjesztő: Béres Andrds alpolgúrmester

Zábi, Attila elnök: Kéľdés, hozzászőláls hiányában, szavazásra teszi fel az előteľjesztés
hatáľ o zati j av as l atát.

Budapest Főváľos III. Kerület, Obuda_Békásmegyeľ Onkorm ányzat Civil, Ifjúsági,
Kultu ľálĺs, oktatási, Nemzetis é gi és Tuľis ztikai Bizotts ágának 6
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l 4 12022. (II. 1 4.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek 
',A 

Főváľosi Szabó Ervin
Könyvtár,,Kcinyvet Htnhoz" szolgźitatásľól készített202I. évi beszámolója''
megtáľgyalását és a képviselő-testületi előterjesztés szeľinti tartalommal történő
elfogadását.
(Szavazott 9 ftí bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)

NapÍľend 5. pontja: Kultuľálís íntézmények 2022. évi munkateľveinek elfogaddsa
Előterjesztő: Béľes Andrds alpolgdľmester

Záhő Attila elntik: Megadja a szőt Kemény Kľisztina bizottsági tagnak

Kemény Krisztina bizottsági tag: Elmondja, hogy nagyszerű beszámolókat és terveket lát,
valamint nagyon fontos és színvonalas anyagok éľkeztek, és ezt nagyon köszöni az
intézményvezetőknek. A kérdése az,hogy volt koľábban lehetoség arÍa, hogy a kulturális
intézmények iskolai csopoľtok számára ingyenes múzeum-pedagógiai foglalkozást
biztosítottak, és él-e még ez a lehetőség?

Viszket Zoltánigazgatő, obudai Múzeum: Elmondja, hogy a múzeum, és szeľinte a többi
kulturális intézmény is a kerület iskoláit ingyen fogadja azintézményben. A múzeum-
pedagógiai foglalkozásokéĺ pedig vagy kedvezményesen, vagy ingyenes szolgáltatásokat
nyújtanak attól függően, hogy milyen korcsopoľt, melyik iskola.

Kemény Krisztina bizottsági tag: Köszöni aválaszt, és ismételten dicséret mond a
kulturális intézményeknek a nagyon színvonalas pľogľamokhoz.

ZáLbő Attila elnök: Elmondja, hogy a Platán Kĺinyvtáľban nyílt egy vándoľ-kiállítás' amely a
100 éve született Göncz Árpádról szól. Javasolja, hogy akinek ideje engedi, mindenképpen
látogasson el oda. További kérdés, hozzászőlás hiányában, szavazásľa teszi fel az előterjesztés
határ o zati j avasl at át.

Budapest Főváros III. Kerület, obuda-Békásmegyeľ onkorm ányzat Civil, Ifjúsági,
Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikaĺ Bĺzottságának

15 12022. (II. 1 4.) határ ozata

A Bizottság úgy hatźnoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ,,Kulturális
intézmények2022. évi munkaterveinek elfogadása'' megtáľgyalásźÍ. és a képviselő-
testületi előteľj esztés szeľinti tartalommal töľténő elfogadását.
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)

NapirenĺI 6. pontja: Az obudai Múzeum intézményi stratégidjdnak, gyíĺjteményfejlesztésí
s t r at é g idj ltn a k, r evíziós és s e lej t e zés i s za b dly zat dn a k, ĺlig ita lízúlds Í
stratégilźjdnak és kiildetésnyílcltkozatńnakfenntaľtó általí jóvóhagyása
Előterjesztő: B éľes Andľás alpolgármesteľ
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Záhő Attĺla elntik: Kérdés, hozzászőlás hiányában, szavazasľa teszi fęl az előteľjesztés
határ o zati j avas l atát.

Budapest Főváros III. Kerütet, Óbuda-Békásmegyer Onkorm ányzat Civilo Ifjúsági,
Kulturális, Oktatásĺ, Nemzetiségi és Tuľis ztikai Bizottsá gának

16 12022. (II. 1 4.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ,,Az obudai Múzeum
intézményi stratégiájának, gyűjteményfejlesztési stratégiájźtnak, ľevíziós és selejtezési
szabályzatának, digitalizálźsi stľatégiájának és küldetésnyilatkozatźnak fenntartóáltali
jóváhagyása'' megtárgyalásźń és a képviselő-testületi előterjesztés szerinti taľtalommal
tĺjrténő elfogadását.
(Szavazott 9 /ő bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)

Napirend 7. pontja: Emléktdbla-óllítás Csuklts Istvdn tiszteletéľe
Előterjesztő: Béľes András alpolgdrmester

Záhó, Attila elntik: Kéľdés, hozzászőlás hiányában, szavazásra teszi fel az előterjesztés
határ o zati j av aslatát.

Budapest Főváros III. KeľüIet, obuda-Békásmegyer onkoľmányzat Civil,Ifjúsági,
Kultuľális, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottságának

17 12022. (II. 14.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az ,,Emléktábla-állítás
Csukás István tiszteletére'' című előterjesztés megtáľgyalását és a képviselő-testületi
előterjesztés szeľinti tartalommal történő elfogadását.
(Szavazott 9fő bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)

Napírend 8. pontja: Csillaghegy Sport CsillagaÍ emlékkő áIlítás
E lőteľj esztő: Béres András alpolgáľmesteľ

Gyepes Áoĺm bizottsági tagz Jelzi, hogy érintettség okán taľtózkodik a szavazástőL

Záhő Attila elniik: Kéľdés, hozzźszőlás hiányában, szavazásra teszi fel az eloterjesztés
határ o zati j avas l at át.

Budapest Főváros III. Keľület, obuda_Békásmegyer Onkorm ányzat Civilo Ifjúsági,
Kultuľális, oktatásĺ, Nemzetiségi és Tuľis ztikai Bizottsá gának

18 12022. (II. 1 4.) határ ozata

A Bizottság ugy határoz. hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ,,Csillaghegy
Spoľt Csillagai emlékkő állítás" című előterjesztés megtárgyalását és a
képviselőłestiileti előterjesztés szerinti taľtalommal töľténő elfogadását.
(Szavazott 9 fő bizottsagi tag: B igen, 1 tartózkodás)
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Záhó, Attila elniik: Kéľdezi, hogy az Egyebekben esetleg valakinek kérdése, észrevétele van-
e?

Gyepes Áaĺm bizottsági tag:2017-től202l-iga kerületnek volt egy sport koncepciója, és a

kérdése azlerne,hogy 2022-től lesz-e újľa sport koncepció?

Buľján Feľenc alpolgáľmesteľ: Sport koncepció készül Halmai Róbeľt vezetésével, ľeméli,
hogy páľ hónapon belül többet tud mondani erľől.

Kemény Kľisztina bizottságĺ tag: Hiányolja az Esernyős Kft. munkatervét. Kéľdése' hogy
mi ennek az oka?

Csépányi Andľea kultuľálĺs és tuľisztikai ľeferens: Az Eseľnyős Kft. üzleti teľvet készit,
melynek része az éves szakmai terv. Egy későbbi időpontban lesz külĺjn munkaterv is.

Zábó, Attila elnök: Jelzi' hogy még mindigvárják a Fenntaľthatósági stratégiával kapcsolatos
észrevételeket.

Gyepes Áoĺm bizottsági tag: Még ebben a hónapban íľásban megküldi

Záhő Attĺla: További kérdés, észľevétel hiźtnyában megköszĺinve arészvételt, az ülést 15:45

órakor bezźrja.

K.m.f.
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