
BUDAPEsľ, ľovÁRos III. rrnÜlnľ, oľupł_ľnrÁsľĺEGYER
oľxonľĺÁľyzłľ
CIVIL, mĺÚsÁcI, rultuRÁLIS, oKTATÁSI, NEMZETIsÉcl És rurusZTIKAI
gIzoľľsÁc

JEGYZOKONYV

amely késziilt Budapest Fővaros III. kerület, Óbuđa-Békásmegyer Önkormĺĺnyzat Képviselő-testtiletének
Civilo lfjúsági' Kultuľálĺs, Oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztĺkaĺ Bizottsága
2022. októbeľ 25-én (kedden) 14.46 óľai kezdettelmegtaľtott nyíIt üléséről.

(1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.)

Jelen vannak: Zábő Attila
Stľenner Imre
Csongľádi János
Domokos Agnes
Gyepes Áaam
Rácz Andrea
Ftirtös Katalin
Görbe Mária
Kemény Krisztina
Miiller Péter
Török ottó

Jelen vannak továbbá:
Burjĺĺn Ferenc
Tuľgonyi Dániel Absolon
Baľáth Andľea
Beľcsényi Kinga
Schnelleľné Hegedüs Eľika
Csépányi Andrea
Szathuryné Ruszthi Nóra
Csikósné Mányi Julia
Bekő Istvanné

alpolgĺĺľmester
alpolgiĺľmesteľ
osztźiyvezeto
civil referens
civil refeľens
kulturális és turisztikai ľeferens
koznevelési ľeferens
önkoľmĺĺnyzati képviselő
jegyzőkönyv-vęzetó

elnök,
elnĺĺkhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottságitag,
bizottsági tag,
bizottsźlgitag,
bizottsági tag,
bizottságitag,
bizottsági tag.

záhő, Attĺla elntik: köszönti a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatási' Nemzetiségi
és Turisztikai Bizottság 2022. október 25-ei ülésén megjelenteket.
Jelzi, hogy az ülésről hangfelvétel készĺil, ezértkér mindenkit, hogy felszólalás előtt mondja be
a nevét, és hogy kit képvisel.
Megállapítja, hogy aBizottság 11 fovel (teljes létszám) hatźrozatképes, az ülést 14.46 óľakor
megnyitja.
Fęlkéri Gyepes Adám bizottsági tagot a mai jegyzők<inyv hitelesítéséľe, aki a felkérést
elfogadta.
Kéri, szavazzaĺakGyepes Áa,ĺľn bizottságitag jegyzokönyv-hitelesítő személyérol.
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Budapest Főváros III. Keľĺiletn otuaa_ľékásmeryer Onkormányzat
Cĺvil,I{iúsági' Kulturális, Oktatásĺ, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság

9 4 12022. (x. 25.) határozata

A Bizottság úgy hataroz,hogy a mai iiléséľől készült jegyzőkönyv hitelesítőjévé Gyepes
Áaam bizottsági tagot választja meg.
(Szavazott 1I Jő bizottsógi tag: 11 igen, egłhangú)

Zábő Attĺla elnłik Jelzi, hogy a kiküldött meghívón szereplő napiľendekhez további
előteľjesaés nem érkezett. Szavazásra teszi fel a kikiildött meghívó szerinti napirend
elfogadását.

Budapest Főváľos III. Keľĺĺlet, iruaa_ľokásmegyer onkoľmányzat Cĺvĺl,
I{iúsági' Kultuľális, oktatási, Nemzetiségĺ és Tuľĺsztikaĺ Bizottság

9 5 12022. (x. 25.) határozata

NAPIREND:

-

1. Ônkoľmźnyzatí fenntartású köznevelési intézmények (óvodfü) 202112022. nevelési
évi szakmai beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgĺĺľmesteľ

2. AzÓbudai Múzeum élére megbizottigazgató kinevezése
Előterjesztő: Béres András alpolgármester

3. Civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: BĘ an Feľenc alpolgĺĺrmester

(Szavazott I1 Jő bizottsági tag: l l igen, eglhangú)

Zábő, Attila elnök: Megköszöni Bercsényi Kinga civil referens ez idáig végzett munkáját, és

kĺjszĺjnti Schnellerné Hegedüs Eľikát, az új civil ľeferenst, akinek jó munkát kíván!

Napiľend 1. pontja: onkormónyzati fenntartdstű kiiznevelésí íntézmények (óvodltk)
2 0 2 1 /2 0 2 2. n ev e l é s i év í s za kmaí b es zómo ló in ak elfo g adós a
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lúszló polgdrmesteľ

Záhő Attila elniik kérdés, észrevétel hianyában szavazástateszi fel az előterjesztéshatálrozati
javaslatát.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, oľuaa_ľokásmegyer onkoľmányzat Civil,
Ifjúsági' Kulturálĺs, oktatásĺn Nemzetiségi és Turisztĺkaĺ Bizottság

9612022. (x. 25.) határ ozata

A Bizottság úgy hatźlroz,hogy

elfogadja az Ágoston Múvészeti Óvoda 2o2ll202Ż. nevelési év beszámolőjátaz
előterj esztés melléklete szeľinti tartalommal ;
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2. elfogadja a Cseresznyevirág Míĺvészeti Óvoda 2o2ll2022. nevelési év
beszámolój at az e|óteĄesztés mellékletę szerinti taľtalommal;

3. elfogadja a Gyermeksziget Montessoľi Óvoda 202112022. nevelési év
beszĺĺmolój át az elóterjesztés melléklete szerinti taľtalommal;

4. elfogadja az obudai Almáskeľt ovoda 2o2ll2o22. nevelési év beszámo|őját az
előted esztés melléklete szerinti taľtalommal;

5. elfogadja azobudaiGyermekvilág ivoda 202ll2o22. nevelési év beszámolóját
az előterj esztés melléklete szerinti taľtalommal ;

6. elfogadja azobudai Hétpettyes Óvoda 2o2ll2022. nevelési év beszĺĺmolóját az
előterj esztés męlléklete szerinti taľtalommal ;

7. elfogadja az obudai Meseerdő Óvoda 202Il2O2Ż. nevelési év besziímolőjat az
előterj esztés melléklete szerinti tartalommal ;

8. elfogadja az Óbudai Mesevilág Óvoda 202112022. nevelési év beszámolőját az
előteľj esĺés melléklete szerinti taľtalommal ;

9. elfogadja az Óbudai Százszorszép ovoda 202112022. nevelési év beszímolóját
az előterj esztés melléklete szeńnti tartalommal;

10. elfogadja az Óbudai Vackor ivoda 2o2ll2o22. nęvelési év beszámolőjat az

előterj esztés melléklete szerinti tartalommal;
1l. elfogadja a Pitypang Miivészeti Óvoda 202112022. nevelési év beszámolőjátaz

előteľj esztés melléklete szerinti taľtalommal.
Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľĺdő: 15 napon beliil

(Szavazott 11 lő bizottsági tag: 11 igen, eglhangú)

Napirend 2. pontja: Az ibudai pĺrúzeum éléľe megbízott ígazgató kínevezése
Előterj esztő: Béres Andrds alpolgórmester

Záhő, Attila elntik Kéľdezi, van-e kérdés, észrevétel?

Gyepes Ádám: mit teľveznek az Óuuoĺ Múzeum működtetésével, nyitva szeretnék tartani,
vagy abezźrás fenyegeti? AmennyibenbezźĄźů<' mi lesz a dolgozókkal?

Záhő Attila elntik: a felvetett kéľdés nem a napirendhez taľtozik. Megjegyzi, inkabb az
egyebekben lett volna célszenĺ feltenni.

Gálfi Ágnes Óbudaĺ Múzeum igazgatőhelyettese: 2022. november l-jétől csak a
Textilmúzeum zźr be, a l|dtlzeum, mint intézmény nęm zár be, tovább múkĺ'dik. A bezárás
előreláthatólag márciusig taľtana.

Zábő Attĺla elniik További kérdés, észľevétel hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés
hatźlr ozati j avas latát.
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Budapest ľ'őváros III. Kerület, Óbuda_Békásmegyeľ Onkoľmányzat Civĺl,Ifjúsági,
Kulturálĺs, oktatási, Nemzetiségĺ és Tuľĺsztikaĺ Bĺzottság

97 12022. (x. 25.) határozata

A Bizottság úgy hatźroz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ,,Az Óbudai Múzeum
éléľe megbízott igazgató kinevezése" megtźtgyalását és a képviselő-testtileti előteľjesztés
szerinti taľtalommal torténő elfogadását.
(Szavazott 11 /łi bizottsági tag: 11 igen, egłhangú)

Napírend 3. pontja: Civil szervezetek szakmaí és pénzíigłí beszdmolóínak elfogaddsa
Előterj esztő: B urjdn Ferenc alpolgórmester

záhő, Attĺla elniik: Kérdezi, van-e kéľdés, észrevétel?

Gyepes Ádám: ktilön szavazźst kér a hatiíro zati javaslat l. és 2. pontjáról.

záhő, Attila elntik Gyepes Áoem kéréséľe tekintettel, szavazásra teszi fel az előterjesztés
hatáĺozati javaslatĺĺnak 1 . pontj át.

Budapest F'őváľos III. Keľület, Obuda_Békásmeryeľ onkoľmányzat Civĺl,Ifjúságĺ,
Kultuľálĺsn oktatásĺo Nemzetiségi és Tuľĺsztĺkaĺ Bizottság

98 12022. (x. 25.) határozata

A Bizottság úgy hatánoz, hogy elfogadjaaRászorultak Megsegítése Alapítvány bruttó
4 000 000 Ft támogatási összegről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Felelős: Polgĺĺľmester
Határĺdő: 30 nap
(Szavazott 11Jő bizottsági tag: 8 igen, 3 tartózkodás)

zábő, Attila elniik: szavazźsrateszi fel az előterjesztéshaténozati javaslatánakz. pontját.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, obuda_Békásmeryer Onkoľmányzat Civĺl,I{iúsági,
Kulturális' Oktatásĺ' Nemzetĺségi és Turisztĺkai Bĺzottság

99 12022. (x. 25.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a Magyar Vöľöskeľeszt Budapest Főváľosi
Szervezetének bruttó 2 000 000 Ft támogatási összegľől szóló szakmai és pénziigyi
beszámolóját.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
(Szavazott I1 /ő bizottsági tag: 11 igen, eglhangú)
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Zábő Attila elnök: kéri, a bizottság tagiait egyeztessenek egymással a bizottsági tilések
időpontját illetően. A Bizottság tilését 14.54 perckoľ bezĄa.

K.m.f.
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zäbő, Attila

elnök

lfuáprrł-'
'Bekő Istvanné

jegyzőkönywezető

Budape.t lll. Kcľillet
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JELENLÉTI Ív
a Civil, Ifiúsági, Kultuľális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság

2022. oktőber 25-én |4.45 órai kezdettel aYéroslláza Tanácstermében
(Bp.' III. ker. Fő tér 3.I. em. 21.) tartott nyílt tiléséről

Bizottsági tagok:

Zźhő Attila

Strenner lmre

Domokos Ágnes

Rácz Andrea

Csongľádi János

Gyepes Áaĺm

Görbe Mária

Kemény Krisztina

Fiirtös Katalin

Miiller Péter

Török ottó

Allandó meghívottak:

dr. Kiss Lászlő

dr. Bots Dénes

Hadnagy Miklós

Tuľgonyi Dániel Absolon

Béres András

Burján Ferenc

Czeglédy Gergő

Dr. Király Katalin

Kiss Annamária dr.

Meghívottak:

Ujfalvi lstván

Kisné Ba|źns Enikő

Csépányi Andrea

elnök

elnö'khelyettes

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottságitag

polgáľmester

jegyzó

kabinetvezető

alpolgáľmester

alpolgármester

alpolgáľmester

alpolgáľmester

TKF főosztźůyvezetó

jogź.sz

civil tanácsnok

fóosztáúyvezetó

kulturális és turisztikai
referens

tr. gt .-,
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Horányi Anna

Szathuryné Ruszthi Nóra

Komlós Eľzsébet

Bercsényi Kinga

Nagy Katalin

Szakál Péteľ

I

h. ą lJľl

oktatási ľeferens

köznevelési referens

VEF osztáýezető

FICNO civil referens

ä4"ły,,Ł.

Bekő Istvánné

Ąĺ ĺl., u d

Úarĺh &ďĺr* fĺcwo

.$*Ę, ..t*
nÁsB
kuratóriumi elnök
Magyaľ Vöröskereszt
ifiúsági ľeferens

jegyzőkönyv-vezetó fr*ľá ľrĺnłrr*|
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