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Cĺvĺl,I{iúságĺ' Kultuľális' oktatási' Nemzetiségi és Turĺsztikaĺ Bizottsága

2022. oktőber 4-én (kedden) 14.48 őrai kezdettel megtaľtott nyílt üléséről.
(1033 Budapest, Fő tér 3.I. em. 21.)
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zá!bő, Attila elniik: köszönti a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi
és Turisztikai Bizottság 2022. oktőber 4-ei ülésén megjelenteket.
Jelzi, hogy az ülésről hangfelvétel készül, ezértkér mindenkit, hogy felszólalás előtt mondja be a nevét,
és hogy kit képvisel.
Megállapítja, ho'gy a Bizottság 1l fovel határozatképes' az ülést 14.48 órakor megnyitja'
Felkéri Gyepes Adám bizottsági tagot a mai jegyzókönyv hitelesítésére, aki a felkéľést elfogadta.
Kéri, szavazzanakGyepes Áaĺm bizottsági tag jegyzókönyv hitelesítő személyéről.

Budapest F'őváľos III. Keľület, Óbuoa_ľoľ'ĺsmegyeľ onkoľmányzat
Civĺln I{iúsági, Kultuľális' Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bĺzottság

9l /20Ż2. (x. 4.) határozzta

A Bizottság tlgy határoz, hogy a mai üléséľől készült jegyzőkönyv hitelesítőjévé Gyepes Áĺem
bizottsági tagot v źůasztja mę g.
(Szavazott 11 fr bizottsógi tag: I1 igen, eglhangú)

Zábő Attila elniik Kérdés, észrevétel nem érkęzett, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.



Budapest Főváľos III. Keľĺĺlet, Óbuda_Békásmegyeľ onkormányzat Civil, I{iúsági,
Kultuľális' oktatásĺ' Nemzetiségi és Tuľisztikaĺ Bizottság

92 12022. (x. 4.) hatärozata

NAPIREIľD:
l. Döntés a civil szervezetek alaptevékenységét segítő eszkö'zök beszerezésének tĺámogatásáról

Előteľjesztő: Buľján Feręnc alpolgáľmester

2. Egyebek
(Szavazott 1I fő bizottsógi tag: I I igen, eghangú)

Napirend 1. pontja: Diintés a civil szervezetek alaptevékenységét segí,tő eszköziik beszerzésének
tómogatósóról
Előterjesłő: B urjún Ferenc alpolgórmcster

Záhő Attilla elnök: ahatźtrozatijavaslat több pontból áll. Kívánja-e valaki, hogy a határozatijavaslat
pontjairól külön szavazzanak? Megállapítja, hogy ahatélrozati javaslat pontjaiľól senki nem kíván kiilön
szavazni.
További kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az eloterjesztés határozati javaslatát.

Budapest Főváľos III. Keľĺĺlet, Óbuda-Békásmegyer onkoľmányzat Civil, I{iúsági,
Kulturális' oktatási' Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság

93 /2022. (x. 4.) határozata

A Bizottság Ílgyhatároz, hogy

l. a 84lŻ022 (IX. 19.) határozatát visszavonja;
Ż. az előterjesztés mellékletében szeľeplő egyesületek részére az ott meghatátrozott megemelt

támogatási összegű támogatást nyujtja;
3. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előteqesztés mellékletében szereplő alapítványi

pźúyźuć:k ľészére az ott meghatátĺozottmegemelt támogatási összegiĺ támogatást nyrijtsa;
4. a civil szervezetek számára az alaptevékenységüket segítő eszközök beszeľzésének

támogatására kiírt pályźnat páůyá"zati felhívásában foglaltaktól eltérően a pźiyánat
megvalósítási időszakát a tátmogatźlsi szeľződés hatálybalépésétől 2023. januźr 3l-ig
hatźrozzameg"

5. A2-4. pont szerinti döntés hatálybalépésének feltétele, hogy a Képviselő-testület a2022.
októberi ülésén az onkoľmányzatŻ022. évi összevontköltségvetéséről szőlő3912021. (XII.
21') önkormáĺyzati rendeletet a Képviselő-testület 26412022. (IX. 22.) határozata 7.

pontjában foglalt megemelt keľetösszegnek megfelelően módosítsa.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 60 nap

(Szavazott l1 fő bizousógi tag: 1I igen, egłhangú)

Záhó Atti|a elnök kérdésként veti fel, hogy a későbbiekben a bizottsági iilések időpontjaként kedd,
14.45 őra megfelel-e mindenkinek? Megállapítja, hogy igen. A Bizottság következő ijlését 2022.
októbeľ 25-én (kedd) 14.45 óľakor tĄa.
A Bizottság ülését 14.51 peľckorbezźrja.
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