
BUDAPESľ, ľovÁRos III. xnnÜlnľ, oľuoł-nÉxÁsuEGYER
oľxoRlvĺÁľyzłľ

CIVIL, rlÚsÁcl, KULTURÁLIS, oKTATÁSI, NEMZETIsÉcI És
TURISZTIKAI BIZoľľsÁc

JEGvzőroľyv
amely készült Budapest Főváros III. kerület, Óbr.rda-Békásmegyeľ Önkoľmanyzat Képviselő-
testületének Civil' Ifjúságĺ' Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és TurisztikaiBizottsága

2022.július 25-én (hétfő) 15.00 óľai kezđettel megtaľtott nyílt üléséről.
(1033 Budapest' Fő tér 3.I.2I' Tanácsteľem)

Jelen vannak:

Igazo|tan távol: Gyepes Áaam és Török ottó bizottsági tagok

Jelen vannak továbbá:

Buľján Ferenc
Beľcsényi Kinga
Pál Zsolt
GtiZoltźnné

Zábő Attil.a
Stľenneľ Imre
Domokos Ágnes
Csongľádi János
Gĺjľbe Mária
Fürtös Katalin
Rácz Andrea
Kemény Kĺisztina
Müller Péteľ

elnök,
elnökhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,

alpolgáľmester,
civil refeľens,
esélye gyenlőségi referens,
jegyzőkönyvvezető'

Zábő Attita elntik: Udvĺĺzĺil mindenkit a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi
és Turisztikai Bizottságmai iilésén. Tájékoztatja abizottsági tagokat, hogy Gyepes Ádá- és
Tĺjrök ottó bizottsági tagok igazoltan vannak távol.
Jelzi, hogy az ülésről hangfelvétel készül, ezéľtkér mindenkit, hogy felszólalás előtt mondja be
a nevét, és hogy kit képvisel.
Megállapítja' hogy a Bizottság 9 fovel hatźnoz*képes, aZ ülést 15.00 órakoľ megnyitja.

Felkéľi Kemény Krisztina bizottsági tagot a mai jegyzőkönyv hitelesítésére, aki a felkérést
elfogadta.
Kéĺi, szavazzanak Kemény Kľisztina bizottsági tag jegyzókönyv hitelesítő személyéről.
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Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Bokásmegyeľ Onkormányzat
Civil,Ifjúsági' Kultuľális, oktatási, Nemzetiségĺ és Tuľisztikai Bizottság

57 12022. (VII.25.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a mai ülésóről készült jegyzőkönyv hitelesítőjévé
Kemény Kľisztina bizottsági tagot válas zt1a meg.
(Szavazott 9 Jő bizottsági tag: 9 igen, egłhangú)

Zábő Attila elntik: Kéľdés, észľevétel nem éľkezett, szavazásľa teszi fel a napirend
elfogadását.

Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuoa_Békásmegyer onkoľmányzat Civilo
Ifjúsá gi' Kultuľális, Oktatási, Nemzetis é gi és Tuľis ztikai Bizottsá g

58 12022. (VII.Z 5.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szęľint fogadja el:

1. Az Aquincum-Mocsáľos Kcjzhasznú Egyesület és a Jövőbarát a Fiatalokért és

Gyeľmekekért Egyesület szakmai és pénzugyi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Burján Feľenc alpolgármester

2. Civil szervezetek támo gatására beéľkeze tt pá|y ázatok elbíľálása
Előteľjesztő: Buľján Feľenc alpolgáľmester

3. Pályázati felhívás civil szervezetek szttmára rászoruló fiatalok reggeliztetésének
támogatźsáľa
Előteľjesztő: Buľján Ferenc alpolgármester

4. Pá|yázati felhívás civil szeľvezetek számźtra az alaptevékenységüket segítő
eszközok beszerzésének támogatásáľa
Előteľjesztő: Buľján Feľenc alpolgáľmester

5. Egyebek
(Szavazott 9 ftí bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)

Nnpiľend 1. pontja: Az Aquincum-Mocsđros Közhasznú Egyesiilet és a Jijvőbardt n

Fiatalokért és Gyeľmekekéľt Egyesiilet szakmai és pénziigyi
b es zd mo lój dn a k e lfo g ad ás a
Előterjesztő: B urján Feľenc alpolgáľmester

Záhő Attila bizottsági elniik: Kéľdés, hozzásző|tls hiányában felteszi szavazásraaz előteľjesztés
határ ozati j ava s l atát.

Budapest Főváros III. Keriilet, Óu,'oa-ľékásmegyer onkormányzat Civil,
Ifj risá gi' Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Turis ztikai Bizottsá g

59 12022. (vII.25.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz,hogy
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1. Elfogadja az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület 700 000 Ft támogatási
osszegľől szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját,

2. Elfogadja a Jövőbaľát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület 3 000 000 Ft
támogatási összegľől szóló szakmai és pénzü gyi beszámolój át.

Felelős: Jegyző
Határidő: 30 nap
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)

Napirencl 2. pontja: Cívil szervezetek tdmogatásóra beéľkezett pdlyázatok elbírdlása
Előterjesztő: B urjdn Ferenc alpolgármesteľ

Záhó, Attila bizottsági elniik: Megadja aszót Göľbe Máriabizottsági tagnak.

Görbe Mária bizottságĺ tag: Az 1. számú mellékletben azt látja, hogy a Mókuskaland
Egyesület és a Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány szó szerintugyanaztapálytnatot adta
be, és mind a kettő 880.000 Ft támogatást kap. A 3. szźlmu mellékletben ismételten szeľepel a
Mókuskaland Egyesület, ahol szintén elnyer 554'000 Ft támogatást. Kórdóse, hogy ez mennyiľe
jogos?

Bercsényi Kinga cĺvil ľefeľens: Egy szervęzet beadhat több pályázatot, és nyerhet is. Nem
kizárő ok. Régebben is voltak ilyen átfedések. A két szewezet egy óvodához tartozik.

Kemény Krisztina bizottsági tag: Mikoľ írták ki apályázatokat?

Bercsényi Kinga civil ľefeľens: Ez év májusi ülésén döntött a Bizottság apályázatkiírásáľól,
és két hét eltéréssel voltak megadva a beadási határidők, június vége volt az utolsó.

Kemény Krisztina bizottsági tag: Tekintettel kellene lenni az iskolai alapítványokra, hogy
tudjanak pálytzni erre a nemes feladatľa. A fenntaľtható fejlodést segítő progľam kapcsán
éľdekelné, hogy melyik iskolaépületre vonatkozik?

Bercsényi Kinga civil ľefeľens:2020. óta csak néhány iskolai pá|yázattaltalálkozott. Azaterv
és a cél, hogy jövőre már az év elején elkészüljenek a pályázati kiíľások. A másik kérdésľe a
válasz, hogy a Medgyessy Iskola épületére vonatkozik.

Kemény Kľisztina bizottságĺ tag: A tuzifa feldolgozás és felhasználás kapcsán kérdezi, hogy
csak egy pályáző volt, vagy csak egy volt éľvényes? További kéľdése, hogy a pályázó profiljába
hogyan illeszkedik ez a tevékenység?

Buľján Ferenc alpolgáľmester: A tuzifa kérdése már a múlt havi bizottsági ülésen is
napiľendľe került. Akkor úgy trint, hogy több pályázat fog éľkezni . Egy pálytlzat érkezett, ahol
nem a pľofilját birtilttlk el, hanem hogy miľe fogják felhasználni, hogyan tudnak a rászoľuló
családoknak segíteni.

Kemény Kľĺsztĺna bizottsági tag: Számára nem összeegyeztetheto a két tevékenység.
Szerencsésebb lenne, ha újra kiírásra kerülne apályázat.

Zábó, Attila bizottsági elntik: Véleménye szeľint nem kizáľó ok, hogy csak egy ptiyáző vo|t
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Burján Feľenc alpolgáľmester: Nem látja értelmét visszavonni a pályázatot. ÖľĹil, hogy
egyáltalán volt egy ptiyźző.Még az idén ősszel szeľetnék afakat kiosztani a ľászorulóknak.

Kemény Krisztina bizottsági tag: Nehéz dcinteni' meľt ténylegesen nem látta a ptiyázatot.
Fenntartja, hogy később kellene döntést hozni'

Pál Zsolt esélyegyenlőségi ľefeľens: Az egyesület vizsgálatźlnál az volt a szempont, hogy a
szociális ellátásba még mennyi rászoľuló személyt tud bevenni a tuziťa feldolgozásába.
Pozitívum, hogy l00-150 családnak tud tuzifát kiosztani. Az időpont pedig azért fontos, hogy
még idén ősszel megkaphassák a családok a tuzifát'

Kemény Kľisztina bizottsági tag: Módosításként javasolja' hogy ahatáľozati javaslat 4. pontja
esetében a döntést napolja el a Bizottság.
Kéľi' hogy az I.,2.,3., és 5. pontokľól kül<jn-külön dcĺntsenek.

Zábó, Attila bizottsági elntik: Felteszi szavazásra a módosító határozati javaslatot' amely
szeľint ahatározati javaslat 4. pontja esetében a döntést napolja el a bizottság.

Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuoa_Bokásmegyeľ Onkormányzat Civil,
Ifj úsá gi' Kultuľális, Oktatási, Nemzetiségĺ és Turis ztikai Bizottsá g

60 12022. (vII.25.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy Kemény Kľisztina bizottsági tag módosító javaslatát,
amely szerint a Bizottság halassza el a dtjntést a ,,Civil szervezetek tómogatásóra
beérkezett pályózatok elbírálása" c. előteľjesztéshatározati javaslat 4. pontjaľól (Zöld
Erdő Hagyomźlnyőrző és Szociális Egyesületpályázata), nem fogadja el.
(Szavazott 9 fő bizottsógi tag: 2 igen, 6 nem, 1 taľtózkodás)

Zábő Attila bizottsági elniik: Felteszi szavazásraahatátozati javaslat 1. pontját.

Budapest Főváros III. Keľiilet, Óbuda_Bckásmegyer onkormányzat Civilo
Ifjúsági' Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság

6l 12022. (vII.25.) határ ozata

A Bizottság úgy hatáľoz,hogy
a ,,Pźiyázati felhívás civil szervezetek számára egyenlő esélyű hozzáťérést biztosító
integrált spoľt és szabadidos tevékenységek támogatására" című felhívásľa beérkezett
egyesületi pályázatokat az előterjesztés 1. melléklete szeľint támogatja.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: a dĺjntést követő 60. nap
(Szavazott 9fő bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)
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Zábő Attila bizottsági elnök: Felteszi szavazásta ahatározati javaslat 2. pontját



Budapest Főváľos III. Kerület, oruda_Bokásmegyeľ Onkormányzat Civil,
Ifjúsági' Kultuľális, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság

62 12022. (VII.25.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz,hogy
a ,,Pályázati felhívás civil szeľvezetek szźlmźtra gyermek és iĘúsági pľojektek
támogatásáľa'' című felhívásľa beéľkezett egyesületi pálytnatokat az elote1esztés 2.
melléklete szeľint támo gatj a.

FeIelős: Polgáľmester
Hatáľidő: a döntést követő 60. nap
(Szavazott 9 Jő bizottsági tag" 9 igen, egłhangú)

Zábó, Attila bizottsági elntik: Felteszi szavazástaahatározati javaslat 3. pontját.

Budapest Főváľos III. Keľĺĺlet, Óbuda-Békásmegyeľ Onkormányzat Civĺl,
Ifj úsá gi' Kulturális, oktatási, Nemzetiségĺ és Turis ztikai Bizottsá g

63 12022. (vII.25.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz,hogy
a,,Pályázali felhívás civil szeľvezętekszźlmáľa a fenntaľtható fejlődést eľősítő pľojektek,
programok támogatására" című felhívásra beéľkezett egyesületi pályázatokat az
előterj esztés 3. melléklete szerint támogatj a.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: a döntést kĺivető 60. nap
(Szavazott 9 /ő bizottsági tag: 9 igen, eglhangú)

Záhő Attila bizottsági elniik: A Bizottság nem fogadta el a hatáľozati javaslat 4. poĺtjára
vonatkozó mó do sítást, ezéľt felte szi szav azásr a.

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyeľ Onkormányzat Cĺvil,
Ifjrĺsági' Kultuľális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság

64 /2022. (VII.25.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz,hogy
a ,,Pályázati felhívás civil szeľvezetek számára a ,,tuzifa feldolgozása és felhasználása"
támogatásáľa című felhívásra benyújtott pá|yázatok alapján a Zold Eľdő
Hagyományőrzo és Szociális Egyesületnek 3 500 000 Ft összegrĺ támogatást nyújt.
Felelős: Polgármesteľ
Határidő: a döntést követő 60. nap
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 7 igen, 2 tartózkodás)
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Zálbő Attila bizottsági elniik: Felteszi szavazźsľaahatározati javaslat 5. pontját.
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Budapest Főváros III. Keriilet, obuda-Békásmegyer Önkormányzat Civil,
Ifjúsági' Kulturális' Oktatási' Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság

65 12022. (vII.25.) hatźłr ozata

A Bizottság 'űgyhatároz. hogy javasolja a Képviselő-testületnek azalapítványipályćtzők
L,2., és 3. melléklet szerinti támogatását.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: a d<jntést követő 60. nap
(Szavazott 9fő bizottsógi tag: 9 igen, egyhangú)

Napíľend 3. pontja: Pólyózati felhívús civil szervezetek szdmdra ľúszoruló Jiatalok
r e g g e lÍzt e tés é ne k t dmo gat ús dr a
Előterj esztő: B urj dn Ferenc alpolgórmesteľ

ZáLbő Attila bizottsági elnök: Megadja a szőt Kemény Kľisztina bizottsági tagnak.

Kemény Krisztina bizottsági tag: A technikai zárás mátcius vége, ami aztjelenti, hogy a
tanév végéig nincs lehetőség a támogatásľapá|yázni?

Beľcsényi Kinga civil ľefeľens: A pľojekt fél évľe szől, uttlna felül fogják vizsgálni'
figyelembe véve, hogy hány rászorulót sikerült bevonni a reggeliztetésbe. Egyelőľe az árak
drasztikusan emelkednek, ezéľt nem lehet előre tervezni.

Záhó, Attila bizottsági elnök: További kérdés, hozzászőIás hiányában, szavazásrateszl'fel az
előteľj eszté s határ ozati j avaslatát.

Budapest Főváros III. Kerület, Ónuĺa-ľékásmegyeľ Onkoľmányzat Civilo
Ifjrĺsági' Kultuľálĺs, oktatásĺ, Nemzetĺségi és Turisztikai Bizottságának

66 12022. (vII.25.) határ ozata

A Bizottság '(ryy határoz, hogy a melléklet szerinti tartalommal kiírja a ľászoľuló fiatalok
reggeliztetését támogató civil szeľvezeteknek szőIő pályź"zatot.
Felelős: Jegyzo
Határidő: a döntést kovető 10. nap
(Szavazott 9 fő bizottsógi tag: 9 igen, egłhangú)

Napirend 4. pontja: Pályúzati felhívás civil szeľvezetek számdra az alaptevékenységiiket
segítő eszköztjk beszerzésének tómogatdsdra
Előteľjesztő: B urj ún Ferenc alpolgármester

Zábő Attila bĺzottsági elntik: Megadja aszót Rácz Andľea bizottsági tagnak.

Rácz Andrea bizottsági tagz A pályázati felhívásban civil szervezetek szerepelnek' a végén
pedig civil szervezetek és vízi társulatok. Kérdése' hogy ęz miért van igy?
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Bercsényi Kinga civil referens: A vízi társulatok egyedül az tfiláthatósági nyilatkozatban
szeľepelnek. Törvényi előírás, minden pályázatnál van ilyen sablon nyilatkozat.

Kemény Krisztina bizottsági tag: Hiĺĺnyolja a beadási hatáľidőt.

Záhő, Attila elniik: A határidő augusztus 31-e. További kérdés, hozzászőlás hiányában,
szav azásr a te szi fe l az e l o terj e s zté s hatttr o zati j av aslatźi.

Budapest Főváľos III. Keriilet, Ób,'ou-ľékásmegyeľ onkoľmányzat Civil,
Ifjúsági' Kultuľálĺs, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottságának
67 12022. (vII.25.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a melléklet szerinti taľtalommal kiírja a civil szeľvezetek
számźra az alaptevékenységtiket segítő eszközĺjk beszerzésének támogatásära szőlő
pá|yźaatot.
Felelős: Jegyzo
Hatáľidő: a döntést követő 10. nap
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egłhangĺł)

Záhő Attĺla elntik: További kérdés, észľevétel hiányában megköszönve a részvételt, az ülést
15.27 óľakor bezfuja.

K.m.f.
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Kemény a
hitelesítő

Zálbő Attila
eInök

.ssra.-u-ł.ť;al 
Zoltánné

jegyzőkĺinyvvezeto

dr. GartaiZoltánTamás
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