
BUDAPBSľ, ľovÁRos III. xnRÜlpľ, ÓľUuł-nÉxÁsuEGYER
oľxonivĺÁľyzłľ

CIVIL, lľĺÚsÁcl' ĺ<ULľURÁLIS, oKTATÁSI, NEMZETIsÉcI És
TURISZTIKAI BIZoľľsÁc

JEGyzoxÖľyv
amely készült Budapest Főváľos III. keľület, Óbrrda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselo-
testületének Civil' Ifjúsági' Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottsága

2022. szeptembeľ 19-én (hétfő) 15.00 órai kezdettel megtaľtott nyílt üléséľől.
(1033 Budapest, Fo téľ 3.L21. Tanácsterem)

Jelen vannak:

Távol vannak: Töľök ottó, Füľtös Katalin' Kemény Krisztina, Müller Péteľ bizottsági tagok.

Zábő Attila
Strenneľ Imľe
Domokos Ágnes
Csongrádi János
Gyepes Adám
Görbe Máľia
Rácz Andľea

Jelen vannak továbbá:
Buľján Feľenc
Kisné Balźvs Eniko
Baľáth Andľea
Bercsényi Kinga
Csépányi Andrea
Puskás Péteľ
Czékő Gáboľ
Dr. Szász Gáboľ
Szűcs János
Gál Zoltánné

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

alpolgármesteľ
főosztćilyvezeto
osztá|yvezetó
civil ľeferens
kulturális és turisztikai ľefeľens
képviselő
iigyvezetó, OBVF
Ganz Ifiúsági Muhely Egyestilet
elnök, Polgáľőľ Egyesület
jegyzőkonyvvezetó.

Záhő Attila elntik: Üdvozol mindenkit a Civil, Ifiúsági' Kulturális, oktatási, Nemzetiségi
és Tuľisztikai Bizottság mai ülésén. TájékozÍatja abizottsági tagokat, hogy Toľok ottó, Füftös
Katalin, Kemény Kľisztina és Müller Péter bizottsági tagok távol vannak.
Jelzi, hogy az ülésről hangfelvétel készül' ezérIkér mindenkit, hogy felszólalás előtt mondja be
a nevét, és hogy kit képvisel.
Megállapĺda, hogy a Bizottság 7 ĺovel határozatképes, aZ ülést 15'03 óľakoľ megnyitja.

Felkéri Gyepes Ádárn bizottsági tagot a mai jegyzőkönyv hitelesítéséľe' aki a felkéľést
elfogadta.
Kéri, szavazzanak Gyepes Áaam bizottsági Íag jegyzókönyv hitelesítő személyéről.

Budapest Főváľos III. Kerület, obuoa-ľokásmegyer Onkoľmányzat
Civil,Ifjrisági' Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság
7 5 12022. (Ix. 1 9.) határ ozata
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A Bizottság ugy haÍtlroz, hogy a mai üléséľol készült jegyzokönyv hitelesítojévé Gyepes
Ádánr bizottsági tagot válas ztja meg.
(Szavazott 7.fĺí bizotĺsági tag. 7 igen, egyhangú)

Záhő Attila elniik: Elmondja' hogy a l0. napirendi pont helyben osztott lesz, melyľe olvasási
szünetet fog elrendelni. Kérdés, észrevétel nem éľkezett, szavazásra teszi fel a napiľend
elfogadását.

Budapest Főváľos III. Kerület, Ónuoa-ľokásmegyer onkoľmányzat Civil,
Ifjúsági' Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság

7 6lŻ0Ż2. (IX.1 9.) határozata

NAPIREND:
1. ,'Kismuzsika" Néphagyományok az ővodában pľogram 202I12022. nevelési évre

vonatkozó szakmai és pénztigyi beszámolójának elfogadása
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgármester

2. Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonpľofit Korlátolt Felelosségű Társaság 2022.
évi üzleti tervének módosítása
Előteľj esztő z Czeglédy Gergő alpol gármester

3. A Budapest III. Kerületi Polgároľ Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolójának
elfogadása
Előteľj esztő : Burj án Ferenc alpol gármester

4. Együttműködési megállapodás a Ganz Ifiúsági Műhely Egyesülettel
Előteľjesztő: Burján Feľenc alpolgáľmester

5. Döntés a civil szervezetek alaptevékenységét segítő eszközök beszerzésének
támogatásáról
Előteľjesztő: Burján Feľenc alpolgármester

6. A rászoľuló fiatalok ľeggeliztetésének támogatására kiírt pályźzat
eredménytelensége
Előteľjesztő: Buľján Feľenc alpolgáľmester

7. Támogatás biztosítása a Medgyessy Feľenc Általános Iskola részleges nyílászáro-
cseréj éľe és napvitorla telepítésére
Előteľjesztőz Czeg|édy Geľgő alpolgármesteľ

8. Csatlakozás a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi
fordulójálroz
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgáľmester

9' Az Óbudai Múzeum igazgaÍoi pályázaÍának kiírása
Előteľjesztő: Dr' Kiss László polgáľmester

ZART

10. Az obudai Ku]turális Központ Nonpľof,lt Kft. ügyvezerői pályźlzatainak elbíľálása
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(helyben osztott lesz)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Lászli polgáľmester

11. Egyebek
(Szavazoĺĺ 7 fő bizotĺsćlgi tclg: 7 igen, egyhangú)

Napiľend I. polltja: ,,Kismuzsikc'' Népltagyomdnyok űz óvoĺIdbgn pľogrűm 202l/22.
neveIési évľe vonatkozó szakmai és pénziigyi beszúmoIójúnak elfoggdósn
Előteľjesztő: Dr. Kiss LlÍszló polgĺíľmesteľ

Záhő Attila elntik: Kéľdés, hozzászőlás hiányában felteszi szavazasra az előteľjesztéshatćrozati
javaslatát.

Budapest Főváľos III. KeľüIet, Óuuou-ľekásmegyeľ Onkoľmányzat Civil,
Ifjúsági' Kultuľális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság

77 120Ż2. (Ix. t 9.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a ,'Kismuzsika'' Néphagyományok az
óvodában progľam 2021122. nevelési évre vonatkozó szakmai és pénzngyi
beszámolóját.
(Szavazott 7 fő bizotĺsógi tag. 7 igen, egyhangú)

Napirend 2. pontja: Eseľnyős obudai KultuľlűIis és Sport NonpľoJít Korlátolt Felelősségíĺ
Tdrsasóg 2022. évi iizleti tervének módosítĺísa
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Záhő Attila elnłik: Megadja a szőt Gyepes Áaam bizottsági tagnak.

Gyepes Áoĺm bizottsági tag: Kéri, hogy a javaslatokĺól külĺjn-külön szavazzanak.

Záhő Attila elntik: További kérdés, hozzászőlás lriányában, szavazasra teszi fel az 1. számri
határ ozati j avas l atát.

Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer Onkoľmányzat Civil,
Ifjúsági' Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság

7 8/2022. (IX. 1 9.) határozata
A Bizottság úgy haÍároz, hogy elfog adja az Eseľnyős Óbudai Kulturális és Sport
Nonprofit Korlátolt FelelősségĹĺ Társaság 2022. évi üzleti tervének módosítását az
eloterjesztés melléklete szerinti tar1alommal
(Szavazoĺĺ 7.fő bizoltsćłgi ĺclg: 5 igen, 2 taľtózkodás)

Zźňć, Attila elniik: További kéľdés, hozzászolźts hiányában. szavazźsra tęszi fęl a 2. számú
haÍáľ o zati j av as l atát.
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Budapest Főváľos III. Keriilet, onuou-ľekásmegyer onkormányzat Civil,
Ifj úsá gi' Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Turis ztikai Bizottsá g

7 9 lŻ022. (IX. 1 9.) határ ozata

A Bizottság úgy haÍároz, hogy elfogadja az onkoľnrányzat 2022. évi költségvetésének
Eseľnyős Kft. támogatása költségvetési Sor megemelését ll ll4 ezeľ Ft-tal a taľtalék
teľhére.
(Szav azott ] ťő bizottsági tag 7 i gen, e gyhangú)

Záhő Attila elniik: További kéľdés, hozzászőlás hiányában, szavazásľa teszi fel a 3. számú
határ o zati j avasl atát.

Budapest Főváľos III. Kerület, otruoa-ľekásmegyer onkoľmányzat Civil,
Ifjrisági' Kulturális, oktatásĺ, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság

80 12022. (IX. 1 9.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja az onkormányzat2022. évi költségvetésnek
Esernyős célfeladatok költségvetési soľ megemelés ét 3 340 ezeľ Ft-tal a tartalék
teľhéľe.
(Szavazott 7 fő bizottsági tag' 5 igen, 2 tartózkodás)

Napĺrend 3. pontja: A Budapest III. Keľíileti Polgdrőr Egyesiilet szakmai és pénziigyi
b e s zá mo I ój cín a k e lfo g adds n

Előterjesztő: B uľján Feľenc alpolgármesteľ

Záhó, Attila elniik: Kérdés, hozzászőlźls hiányában, szavazásľa teszi ťel az előterjesztés
határ o zati j av as l at át.

Budapest Főváľos III. KeľüIet, Ónuou-ľokásmegyer Onkormányzat Civil,
Ifiúsági' KultuľáIis, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottságának

81 12022. (IX. 1 9.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a Budapest III. keľületi Polgáror Egyesület
607 000 Ft tánogatási összegrol szóló szakmai és pénzugyi beszámolóját.
Felelős: Jegyző
Határidő: 30 nap
(Szavazott 7.fő bizĺlĺĺsági ĺag: 7 igen, egyhangĺ?)

Napiľend 4. pontjĺ: EgyiittmíÍkiidési megúIlapodós a Ganz Ifiúsógi Míĺhely Egyesiilettel
EIőteľjesztő: B urjún Ferenc alpoIgĺiľmesteľ

Záhő Attila elntik: Megadia a szóÍDr. Szász Gáboľnak

Dľ. Szász Gábor a Ganz lfjrĺsági Műhely Egyesület vezetőségi tagia: Nincs nála
előterjesztés, ezért nem tudja' hogy mit Íartalmaz a megállapodás.
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Zźlbő Attila elntik: Tájékoztatja dr. Szász Gábor urat' hogy az előterjesztésben leíľtak szeľint,
az Egyesület elnoke megkapta az anyagot.

Beľcsényi Kinga civil ľefeľens: TájékozÍatja a Bizottság tagjait, hogy Kövesdy Csaba elnok
urral egyeztették az együttműködési megállapodást, aki ľendben taIálta és elfogadta.

Záhć, Attila tag: Van_e va]ami pľobléma az Egyesületen belül, hogy egy vezetoségi tag nem
tud az előterjesztésrol semmit?

Dr. Szász Gáboľ a Ganz Iľjúsági Műhely Egyesület vezetőségi tagia: Csak annyi a
pľoblémája,lrogy nem kapta meg a dokumentumot.

Záhő Attila elntik: További kéľdés, hozzászőlás hiányában , szavazásrateszi fel az ęIőteľjesztés
határ ozati j avas1 atát.

Budapest Főváľos III. Keľület, Ónuoa-ľokásmegyer onkormányzat Civil,
Ifjúsági' Kultuľális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottságának

82 /2022. (IX. 1 9.) határ ozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy hozzájáru| a melléklet szerinti együttműködési
megállapodás megkotéséhez aZ Ganz Ifiúsági Műhely Egyesülettel.
Felelős: Jegyző
Hatáľidő: 30. nap
(Szavazoĺĺ 7 fő bizoĺtsági tag: 7 igen, egyhangú)

Napirend 5. pontja: Döntés ł civil szeľvezetek alaptevékenységét segítő eszközök
bes ze rzés é ne k támo g atás áľó l
E I őte rj es ztő: B urj dn Fe ľenc a lp o I g áľmeste r

Záhó, Attila elniik: Megadja aszotGyepes Áaem bizottsági tagnak.

Gyepes Áaĺm bizottsági tag: A pá|yázőkcisszesen 26 444 730 Ft-ot igényeltek, a keľetcisszeg
l0 000 000 Ft volt. Ha levonják az érvénytelen pályázatokat, akkor maľad 22l19 730 Ft.
Szeretné módosítani a határozatot, amely szerint a pályázőknak ezt az osszeget biztosítsa az
onkoľmányzat, a 70 000 000 Ft feletti ľészt pedig a tartalékkeretből kellene biztosítani.

Zźňő Attila elniik: Ugy tudja, hogy voltak hiányosságok, és hogy akkoľ mennyit lehet
támogatni.

Puskás Péteľ képviselő: Gyepes Adárn képviselo irľ pont eľre tett javaslatot, hogy a

felsorolásban Van pár olyan egyesület, olyan pályázat, melyre az önkormányzat azt mondta'
hogy nem támogathatók. A javaslat az, hogy akik érvényes pályćnatot adtak be, azok
megkaphassák a kéľt összeget. A keľetösszeget kellelre megemelni.

Záhő Attila tag: Nem tudja, hogy a tar1alékkeret teľlrére a bizottság ezt elfogadhatja-e. A
javaslatot nem tudja támogatni, mert nem tudja, hogy ennek van-e jogi akadálya vagy sem.
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Buľján Feľenc alpolgáľmesteľ: A keretösszeg l0 000 000 F't' Az önkonnányzatnak ennyi
összeg áll a rendelkezésére. Valószínűleg az önkoľmányzat is támogatná' ha nagyobb lenne a
keľetösszeg.

Záhć, Attila elniik: További kérdés, hozzászőlás hiányában , szavazásrateszi fel Gyepes Áaam
bi zottsági tag módosí tő határ ozati j avasl atát.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Civil,
Ifjúsá gi' Kultu rális, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľis ztikai Bizottságának

83 /20Ż2. (Ix. 1 9.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy nem támogatja Gyepes Adám képviselő módosító
javaslatát a ,,Döntés a civil szeľvezetek alaptevěkenységét segítő eszközök
beszeľzésének tdmogatdsdról" címtĺ előterjesztéshez, amely szerint a pźůyázőknak
biztosítsa az onkoľmtnyzat a kéľt összeget, és a 10 000 000 Ft-os keretösszeg
megemelését a tar1alékkeľetből biztosítsa.
(Szavazoĺĺ 7.fő bizottsági ĺag: 2 igen, 3 nem, 2 taľtózkodás)

Záhő Attila elniik: Szavazásta teszi fel az előteľjesztés szeľintihatćlľozatijavaslatot

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Onkorm ányzat Civil,
I fj ú sá gi' Ku ltu ľális, Oktatási, Nemzetis égi és Tu ľis ztikai Bizottsá gának

84 12022. (Ix. 1 9.) határ ozata

A Bizottság úgy hatćlroz,hogy
7. az e|őteľjesztés mellékletében szeľeplő egyesületeknek az abban meghatározott

taľtalommal támogatást nyújt, egyúttal ťelhatalmazza a polgármestert a támogatási
szeľződések aláírására.

2. javasolja a Képviselő-testriletnek aZ alapítványi pályäzők melléklet szeľinti
támogatását.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: 60 nap

(Szclvazott 7.fő bizotĺsági tag' 7 fő, egyhangú)

Nnpirend 6. pontjo: A rószoruló Jĺatolok reggeliztetésének túmogatdsĺíľa kiírt páIyĺÍzat
eľeďménytelensége
EIőterjesztő: B uľján Feľenc ĺllpolgúľmester

Záhő Attila elntik: Megadja a szőÍ Gyepes Adám bizottsági tagnak.

Gyepes Áoĺm bizottsági tagz Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyeľmekvédelmi Központ
rendelkezik-e megfelelő szakmai háttérľel és eszkozzel a fęladat ęllátásához?

Burján Ferenc alpolgármester: Igen, ľendelkezik.

Zábő Attila elnök: További kérdés, hozzászőlás hiányában , szavazásra teszi fe| az előterjesztés
haIározatijavaslatát. 
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Budapest Főváľos III. Keľület, obuda-Békásmegyeľ Onkormányzat Civil'
Ifj úsá gi' Kultuľális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottsá gának

85 12022. (Ix. 1 9.) határozata

A Bizottság úgy haÍároz,hogy
l) a 6612022. (vII'25.) határozatával kiírt ľászoruló fiatalok reggeliztetését támogató

civil szervezeteknek szőlő pály ázatot eľedménytelennek nyilvánítj a.

2) javasolja a Képviselő-testület számára a l0 000 000 Ft-os pályázati keľetösszeg
átcsoportosítását az obudai Családi Tanácsadó és Gyeľmekvédelmi Központ
részére a ľászoľuló fiatalok reggeliztetése feladat, 2023. május 3l' napjáig taľtó
ellátása éľdekében azzal, hogy a feladat megvalósulásáľól legkésőbb 2023. június
30. napjáig szakmai és pénzĺigyi beszámolót nyújt be.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 30 nap
(Szavazoĺĺ 7 fő bizottsági tag: 7 fő igen, egyhangú)

Napirenĺl 7. pontja: Tlűmogattís bíztosítlűsa a Meĺlgyessy Ferenc ÁItaltinos Iskola rĺiszleges
nyíIdszóró-cseréjéľe és napvitoľIa telepítéséľe
E I őt e rj e s ztő : C ze g l é cly G e r g ő a lp o I g ĺí ľ me s te r

Zábő Attila elntik: Kéľdés' hozzászóltls hiányában, szavazasľa teszi fel az előterjesztés
határ o zati j avas l atát'

Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuoa-ľokásmegyeľ Onkoľmányzat Civil,
Ifj úsá gi' Ku ltu ráIis, Oktatásĺo Nemzetiségi és Turis ztikai Bizottsá gán ak

86 /2022. (Ix. 1 9.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ,'Támogatás
biztosítása a Medgyessy Ferenc Általános Iskola részleges nyilászáró-cseréjére és
napvitoľla telepítésére'' című előterjesztés megtáľgyalását és a képviselő-testületi
előteľjesztés szerinti tafialommal töfténo elfogadását.
(Szavazoĺt 7 fő bizottsági tag: 7 fő igen, egyhangú)

Napiľend 8. pontja: Csatlakoztís a Buľsa Hungarica Felsőoktatási osztöndíjpályózat 2023.
évi fordulójálloz
Előterjesztő: Turgonyi Dóniel AbsoIon olpoIgđrmesteľ

Zábő Attila elntik: Kérdés, hozzászoléls hiányában, szavazásra teszi fel az eloterjesztés
hatáľ ozaÍi j avas l atát'

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer Onkorm ányzat Civil,
Ifjúsági' Kultuľális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottságának

87 1202Ż. (IX. 1 9.) hatőrozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a,,Csatlakozás a

Buľsa Hungarica Felsőoktatási osztöndíj pályćĺzat 2023. évi foľdulój ához" cimu
1



előteťeSZtéS megtáľgyalását és a képviselő{estületi eloteľjesztés szeľinti taftalommal
töľténő elfogadását.
(Szavazotĺ 7.fcí bizottsági ĺag: 7.fő igen, egyhangú)

NupiľenĺI 9. pontjn: Az obuĺlai Múzeum igazgatói púlydzatlínak kiírtíso
E I őt e ľj e s zt ő : D ľ. K is s L l'ts zI ó p o I g ĺi rnle s t e r

Záhć, Attila elnłik: Megadja a szót Gyepes Áaem bizottsági tagnak.

Gyepes Áoĺm bizottsági tag: Kéľdezí,hogy mi azelozménye azigazgatő lemondásának?

Záhő Attila elniik: Az igazgató úr családi problémákat jelölt meg lemondásának okaként.
Nincs felhatalmazasa arra, hogy ennél bovebbęt mondjon.
További kérdés, hozzásző|ás hiányában, szavazásra teszi fel az e|őterjesztés határozati
javaslatát.

Budapest Főváľos III. Keľület, Obuda-Békásmegyer Onkorm źnyzat Civil'
Ifj úsá gi' Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Turis ztikai Bizottsá gának

88 l 2022. (IX. 1 9.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz,hogy javasolja a Képviselő-testületnek,,Az obudai Múzeum
igazgatoi pályázatának kiíľása" megtáľgyalását és a képviselő-testületi eloterjesztés
szeľinti taľtalomma] történo elfogadását.
(Szavazott 7 fcí bizottsági tag: 7 fő igen, egyhangú)

Záhó, Attila elnök: A 10. napirendi pontot a Bizottság záľt ülésen tárgyalja, ezéľt megkéri a
jelenlévőket, hogy csak azok maľadjanak a teľemben, akiket a zćrt ülés napiľendje érint.

A zárt ülésen 89 - 90'-ig születtek határozatok'

K.m.f.
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