408/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND
1. Lakatos Menyhért író Önkormányzat saját halottjának nyilvánítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
2. 2007. I. féléves beszámoló
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
3. A 2007. évi költségvetési rendelet I. féléves módosítása (2007. június 30-i határnappal)
a) 2007. évi kedvezményes burgonyaakció költségvetési elıirányzatának biztosítása
(Kiegészítés a költségvetési rendelet június 30-i határnappal történı módosításához)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
b) Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat térfigyelı kamera rendszere és diszpécser
központjának létesítésére biztosított költségvetési elıirányzatok átcsoportosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
c) Elızetes kötelezettségvállalás a Polgármesteri Hivatal vezetékes
kapcsolási számaihoz tartozó távbeszélı szolgáltatások kedvezményes percdíjainak közbeszerzése
tárgyában
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
d) Elıirányzat biztosítása önkormányzati informatika stratégiájának aktualizálására
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
e) Kalap utcai sportcsarnokot ért augusztus 20-i viharkár elhárítására 20.000.000Ft keretösszeg
jóváhagyása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes
4. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet
módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
5. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok
igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
6. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl,
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

7. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet
módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
8. Budapest III. ker. Királyok útja - 63536/1 hrsz. telek északi határa - 63538 hrsz. telek
északi határa - Kossuth Lajos üdülıpart - Temesvári u. által határolt terület Kerületi
Szabályozási Terv
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
9. Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy Kerületi Szabályozási Tervére utólagosan beérkezett
lakossági vélemények
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
10. A kerület napjának megünneplésérıl szóló rendelet-tervezet (I. forduló)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: dr.Petı György képviselı
11. Az útépítési- és közmővesítési hozzájárulásról szóló 5/2001. (IV.26.) önkormányzati
rendelet módosítása a közigazgatási hivatal törvényességi észrevétele alapján
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı
12. Rendelet-tervezet az önkormányzat ügyköréhez tartozó adókhoz és illetékekhez kapcsolódó
(érdekeltségi alap) rendszerrıl (I. forduló)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
13. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı
14. Pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthetı köztisztviselıi munkakörök meghatározásáról
szóló rendelet-tervezet (I. forduló)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı
15. Állásfoglalás a Római-parti árvízvédelmi létesítménnyel kapcsolatban
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
16. III. kerületben mőködı önálló közterület-felügyelet létrehozása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
17. Döntés az EES project Mocsárosdőlı területén történı megvalósítására vonatkozó
kormányzati pályázaton való részvételrıl
(Írásbeli)
Elıterjesztı: dr.Petı György képviselı
Páll Attila képviselı
18. Állásfoglalás az Óbuda Újság közszolgálatiságának kérdése tárgyában
(Írásbeli)
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Elıterjesztı: dr.Petı György képviselı
19. A Családok Átmeneti Otthona tevékenységének szakmai ellenırzésérıl készített vizsgálati
jelentés
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
20. 485/ÖK/2006.(VI.30.) számú határozat visszavonása
(Külker Evezıs Klub gondnok-elhelyezési ügye)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
21. A Kincsesház Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás felmondása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
22. Óbudai Mővelıdési Központ igazgatói teendıi ellátása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
23. A III. ker. Önkormányzat és az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. között
létrejött Közhasznúsági szerzıdés módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester
24. Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap kerületi rendezvénye
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
25. Beszámoló a Zichy-kastély méltó hasznosításának elıkészítése érdekében tett lépésekrıl
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
26. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı
27. Bursa Hungarica 2008. évi felsıoktatási intézményekbe járó III. kerületi nappali tagozatos
hallgatók ösztöndíjpályázata
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Török Ferenc, az Oktatási Bizottság elnöke
28. Az Aquincumi Általános Iskola, a Krúdy Gyula Általános Iskola, a Kerék Általános Iskola
és Gimnázium, a Keve – Kiserdei Általános Iskola, a Medgyessy Ferenc utcai Általános
Iskola, a Pais Dezsı Általános Iskola, a dr.Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, a
Zipernowsky Károly Általános Iskola, valamint az EGYMI Óvoda és Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Török Ferenc, az Oktatási Bizottság elnöke
29. 2007. I. féléves vagyonhasznosítási beszámoló
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
30. 2007. II. féléves ingatlanhasznosítási lista
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(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
31. Bp. III. ker. Bécsi út 266-268. szám alatti önkormányzati lakásokra vonatkozóan
vételi vagy elıvásárlási jog gyakorlása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
32. Dr.Schmidt Andrea praxismőködtetési jog vásárlási kérelme
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, az Egészségügyi Bizottság elnöke
33. Állásfoglalás az Aquincum-Mocsáros Egyesület által kezdeményezett EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok program pályázati részvétele kapcsán
(Írásbeli)
Elıterjesztı: dr.Petı György, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi,
Közbiztonsági Bizottság elnöke
34. Felvilágosítás kérésre adott válaszok
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
35. Kiss Máté Heltai Jenı téri közterület használata
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
(Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint „A Képviselıtestület zárt ülést tart … hatósági ügy
tárgyalásakor.)

36. Felvilágosítás kérés
(Szóbeli)
Elıterjesztı: Mészáros György képviselı
Mihalik Zoltán képviselı
(Jelen van 32 képviselı: 32 igen, egyhangú)
Napirend 1. pontja:

Lakatos Menyhért író Önkormányzat saját halottjának nyilvánítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

409/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
Lakatos Menyhért írót Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat saját halottjának tekinti
és temetési költségeihez 200.000.-Ft-tal hozzájárul.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 33 képviselı: 33 igen, egyhangú)
Napirend 2. pontja: 2007. I. féléves beszámoló
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
410/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
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a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítésrıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
(Jelen van 34 képviselı: 33 igen, 1 nem)
Napirend 3. pontja: A 2007. évi költségvetési rendelet I. féléves módosítása (2007. június 30-i határnappal)
a) 2007. évi kedvezményes burgonyaakció költségvetési elıirányzatának biztosítása
(Kiegészítés a költségvetési rendelet június 30-i határnappal történı módosításához)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
b) Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat térfigyelı kamera rendszere és diszpécser
központjának létesítésére biztosított költségvetési elıirányzatok átcsoportosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
c) Elızetes kötelezettségvállalás a Polgármesteri Hivatal vezetékes
kapcsolási számaihoz tartozó távbeszélı szolgáltatások kedvezményes
percdíjainak közbeszerzése tárgyában
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
d) Elıirányzat biztosítása önkormányzati informatika stratégiájának
aktualizálására
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
e) Kalap utcai sportcsarnokot ért augusztus 20-i viharkár elhárítására
20.000.000Ft keretösszeg jóváhagyása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes
411/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy dr.Petı György módosító javaslatát nem fogadja el, mely szerint
„az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat térfigyelı kamera rendszere és diszpécser
központjának létesítése tárgyában kiírt közbeszerzési pályázati eljárást nyilvánítsa
eredménytelennek.”
(Jelen van 33 képviselı: 13 igen, 20 nem)
412/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
költségvetésrıl szóló 2/2007.(III.19.) rendelet 2/f. mellékletében „burgonya
akcióra” 29 MFt-ot biztosít a költségvetési tartalék terhére.
Felelıs: Bús Balázs polgármester
Határidı:
1. Költségvetési rendelet módosítása június 30-i határnappal: 2007. augusztus 29.
2. Pénzügyi teljesítés: legkésıbb 2007. október 30.
(Jelen van 35 képviselı: 35 igen, egyhangú)
413/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
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úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetésében bruttó 115,5 MFt összegre elızetes
kötelezettséget vállal a Térfigyelı rendszer kiépítése és mőködtetése tárgyában.
Felelıs: Polgármester (Szepessy Tamás Polgármester-helyettes)
Határidı: 2008. évi költségvetés elfogadása
(Jelen van 35 képviselı: 23 igen, 12 nem)
414/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
a 2007. évi költségvetés soron következı módosításakor a Térfigyelı rendszer
fejlesztése elıirányzatot bruttó 64,5 MFt-tal megnöveli a Térfigyelı rendszer
mőködtetése, valamint a Térfigyelı rendszer új parkolókhoz költségvetési sorok
átcsoportosításával.
Felelıs: Polgármester (Szepessy Tamás Polgármester-helyettes)
Határidı: 2007. évi szeptemberi testületi ülés
(Jelen van 34 képviselı: 22 igen, 11 nem, 1 tartózkodás)
415/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi
költségvetésében a Polgármesteri Hivatal vezetékes kapcsolási számaihoz tartozó
távbeszélı szolgáltatásokra 24 MFt összeget biztosít.
A Polgármesteri Hivatalban a végrehajtásért felelıs:
a Polgármesteren keresztül Szepessy Tamás alpolgármester
Határidı: a közbeszerzési eljárás megindítására: 2007. szeptember 15.
(Jelen van 33 képviselı: 32 igen, 1 nem)
416/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
az önkormányzati informatikai stratégia aktualizálása és modernizálása céljából
3.500 eFt + ÁFA elıirányzatot biztosít a költségvetési tartalék terhére.
Felelıs: Polgármester
Határidı: 2007. december 31.
(Jelen van 35 képviselı: 26 igen, 1 nem, 8 tartózkodás)
417/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a Kalap utcai sportcsarnokot ért augusztus 20-i viharkár
elhárítására, 20.000.000.- forint keretösszeget hagy jóvá.
A végleges elszámolásról az illetékes szakbizottság tájékoztatást kap.
Felelıs: Bús Balázs polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 35 képviselı: 33 igen, 2 tartózkodás)
A Képviselıtestület
megalkotja a 43/2007. rendeletét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2/2007.(III.19.) rendeletének
2007. június 30-i határnappal történı módosítása tárgyában.
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(Jelen van 35 képviselı: 22 igen, 1 nem, 12 tartózkodás)
Napirend 4. pontja: Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.)
rendelet módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
A Képviselıtestület
megalkotja 44/2007. rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása tárgyában.
(Jelen van 33 képviselı: 20 igen, 13 nem)
Napirend 5. pontja: A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés
feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló
2/1999.(I.29.) rendelet módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
A Képviselıtestület
megalkotja 45/2007. rendeletét a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való
részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok
igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása tárgyában.
(Jelen van 34 képviselı: 33 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 6. pontja: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok
igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.)
rendelet módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
A Képviselıtestület
megalkotja 46/2007. rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról,
azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása
tárgyában.
(Jelen van 33 képviselı: 32 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 7. pontja: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.)
rendelet módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
A Képviselıtestület
megalkotja 47/2007. rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló
8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása tárgyában.
(Jelen van 32 képviselı: 24 igen, 8 tartózkodás)
Napirend 8. pontja: Budapest III. ker. Királyok útja - 63536/1 hrsz. telek északi határa 63538 hrsz. telek északi határa - Kossuth Lajos üdülıpart - Temesvári u.
által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
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A Képviselıtestület
megalkotja 48/2007. rendeletét a Budapest III. ker. Királyok útja – 63536/1 hrsz. telek északi határa
– 63538 hrsz. telek északi határa – Kossuth Lajos üdülıpart – Temesvári u. által határolt terület
Kerületi Szabályozási Terve tárgyában.
(Jelen van 33 képviselı: 32 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 9. pontja: Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy Kerületi Szabályozási Tervére
utólagosan beérkezett lakossági vélemények
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
418/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy nem fogadja el dr.Petı György és Bihary Gábor azon javaslatát,
hogy a Képviselıtestület következı ülésére Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy
Kerületi Szabályozási Tervével kapcsolatos lakossági észrevételek – a KSZT
módosítása tárgyában – kerüljenek beterjesztésre.
(Jelen van 34 képviselı: 14 igen, 2 nem, 18 tartózkodás)
419/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy Kerületi Szabályozási Terve
tárgyában hozott korábbi döntését – az elıterjesztésben foglalt lakossági
vélemények ismeretében – nem kívánja módosítani.
(Jelen van 34 képviselı: 22 igen, 4 nem, 8 tartózkodás)
Napirend 10. pontja:

A kerület napjának megünneplésérıl szóló rendelet-tervezet (I. forduló)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: dr.Petı György képviselı

420/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a kerület napjának megünneplésérıl szóló rendeletet I.
fordulóban megtárgyalta, és II. fordulós tárgyalásra javasolja a soron következı
testületi ülésen.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 34 képviselı: 34 igen, egyhangú)
Napirend 11. pontja: Az útépítési- és közmővesítési hozzájárulásról szóló 5/2001. (IV.26.)
önkormányzati rendelet módosítása a közigazgatási hivatal törvényességi
észrevétele alapján
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı
421/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
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úgy határoz, hogy az útépítési- és közmővesítési hozzájárulással összefüggésben,
az önkormányzat és a hozzájárulást részletekben fizetı személy között kötendı
szerzıdésben gondoskodni kell a jelzálogjog biztosítékként való kikötésérıl.
Felelıs: Polgármesteren keresztül a Jegyzı
Határidı: folyamatos
(Jelen van 34 képviselı: 34 igen, egyhangú)
A Képviselıtestület
megalkotja 49/2007. rendeletét az útépítési- és közmővesítési hozzájárulásról szóló 5/2001.(IV.26.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.
(Jelen van 34 képviselı: 34 igen, egyhangú)
Napirend 12. pontja: Rendelet-tervezet az önkormányzat ügyköréhez tartozó adókhoz és
illetékekhez kapcsolódó (érdekeltségi alap) rendszerrıl (I. forduló)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
422/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy az önkormányzat ügyköréhez tartozó adókhoz és illetékekhez
kapcsolódó adójutalék (érdekeltségi alap) rendszerrıl szóló 22/1998.(X.5.) rendelet
módosítása tárgyában elıterjesztett rendelet-tervezetet I. fordulóban megtárgyalta
és II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja.
(Jelen van 30 képviselı: 29 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 13. pontja:

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı

423/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy az adóbevételek alakulásáról készült tájékoztatót tudomásul
veszi.
(Jelen van 30 képviselı: 30 igen, egyhangú)
Napirend 14. pontja: Pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthetı köztisztviselıi munkakörök
meghatározásáról szóló rendelet-tervezet (I. forduló)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı
424/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthetı köztisztviselıi
munkakörök meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet I. fordulóban megtárgyalta
és azt – az elhangzott módosításra figyelemmel – II. fordulós tárgyalásra
alkalmasnak tartja.
(Jelen van 32 képviselı: 26 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)
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Napirend 15. pontja:

Állásfoglalás a Római-parti árvízvédelmi létesítménnyel kapcsolatban
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester

425/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
-Óbuda-Békásmegyer fejlesztési célkitőzéseit figyelembe véve javasolja a Fıvárosi
Önkormányzat számára, hogy a Római-parti gát a döntés elıkészítı
tanulmánytervben „B” változatként megjelölt nyomvonalon, a partél mentén
épüljön meg. A gát megépítésekor olyan mőszaki megoldást kell találni, amely
nem akadályozza a Római-parti sportéletet, lehetıvé teszi a parton zajló rekreációs,
szabadidıs tevékenységet.
-felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselıtestület álláspontjáról tájékoztassa a
Fıvárosi Közgyőlést.
(Jelen van 30 képviselı: 30 igen, egyhangú)
Napirend 16. pontja:

A III. kerületben mőködı önálló közterület-felügyelet létrehozása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

426/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy
1. a közterület-felügyeleti feladatokat
-a kóbor ebek befogása, ırzése, értékesítése vagy ártalmatlanná tétele,
-a kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett
jármőveken, illetve
-a közterületen létesülı taxiállomások használatának ellenırzési feladatai
kivételével a Fıvárosi Önkormányzattól 2007. november 1-jei hatállyal átveszi.
2. az elıterjesztés mellékletét képezı, a közterület-felügyeleti feladatok átadásátvételérıl szóló megállapodást Budapest Fıváros Önkormányzatával megköti.
Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Polgármester
Határidı: Fıvárosi Közgyőlés döntését követıen haladéktalanul
3. a 84/ÖK/2007.(II. 27.) számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselıtestület létrehozza „Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet”
elnevezéssel közterület-felügyeleti feladatokat ellátó költségvetési szervet, és
elfogadja a költségvetési szerv – elıterjesztés mellékletét képezı – alapító
okiratát.
Felelıs: Polgármester
Határidı: Fıvárosi Közgyőlés döntését követıen haladéktalanul”
4. a 84/ÖK/2007.(II.27.) számú határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselıtestület a közterület-felügyeleti feladatokat ellátó intézmény
igazgatói álláshelyére pályázatot ír ki az elıterjesztés mellékletét képezı
tartalommal.
Felelıs: Polgármester
Határidı: Fıvárosi Közgyőlés döntését követıen haladéktalanul”
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5. a 84/ÖK/2007.(II.27.) számú határozat 5. pontjában megállapított határidıt
2007. november 1. napjára módosítja.
6. a 84/ÖK/2007. (II. 27.) számú határozat 6. pontját hatályon kívül helyezi.
(Jelen van 34 képviselı: 22 igen, 11 nem, 1 tartózkodás)
Napirend 17. pontja: Döntés az EES project Mocsárosdőlı területén történı megvalósítására
vonatkozó kormányzati pályázaton való részvételrıl
(Írásbeli)
Elıterjesztı: dr.Petı György képviselı
Páll Attila képviselı
427/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
tudomásul veszi, hogy a Bp. III. kerület Mocsárosdőlı területe az ESS
Magyarország Kht. Európában létesítendı Nanotechnológiai és Molekuláris
Biológiai Kutatóközpont felállítására kiírt pályázatnak nem felel meg.
(Jelen van 32 képviselı: 19 igen, 2 nem, 11 tartózkodás)
Napirend 18. pontja:

Állásfoglalás az Óbuda Újság közszolgálatiságának kérdése tárgyában
(Írásbeli)
Elıterjesztı: dr.Petı György képviselı

428/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy fenntartja az Óbuda Újság közszolgálati jellegét és azt nem
kívánja pártpolitikai lappá silányítani.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 33 képviselı: 19 igen, nem szavazott 14 fı)
Napirend 19. pontja: A Családok Átmeneti Otthona tevékenységének szakmai ellenırzésérıl
készített vizsgálati jelentés
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
429/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a Családok Átmeneti Otthona és telephelyei szakmai
ellenırzésérıl készült vizsgálati jelentést tudomásul veszi.
(Jelen van 28 képviselı: 27 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 20. pontja: 485/ÖK/2006.(VI.30.) számú határozat visszavonása
(Külker Evezıs Klub gondnok-elhelyezési ügye)
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
430/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
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A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a 2006. június 30-i ülésen hozott, 485/ÖK/2006.(VI.30.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
(Jelen van 27 képviselı: 27 igen, egyhangú)
Napirend 21. pontja:

A Kincsesház Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás felmondása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

431/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy
-Kincsesház Pszichoorganikus Szindrómában Szenvedı Gyermekeket Segítı
Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodást felmondja.
-felhatalmazza a polgármestert a Közoktatási Megállapodás felmondásának
aláírására.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 29 képviselı: 28 igen, 1 tartózkodás)
432/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a Kincsesház Pszichoorganikus Szindrómában Szenvedı
Gyermekeket Segítı Alapítvány bérleti szerzıdését megszőnteti a 1039 Budapest,
Bárczi G. u. 2. számú ingatlanra vonatkozóan.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 29 képviselı: 28 igen, 1 tartózkodás)
433/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a Kincsesház Pszichoorganikus Szindrómában Szenvedı
Gyermekeket Segítı Alapítvány bérleti szerzıdését megszőnteti a 1037 Budapest,
Laborc u. 2. számú ingatlanra vonatkozóan.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 29 képviselı: 28 igen, 1 tartózkodás)
434/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy felhatalmazza az Óbudai Mővelıdési Központ vezetıjét öt év
idıtartamra (2007. augusztus 31. – 2012. augusztus 31.) szóló bérleti szerzıdés
megkötésére a Megérted Alapítvánnyal, mint az Alternatív Fejlesztı Általános
Iskola fenntartójával.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
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(Jelen van 29 képviselı: 28 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 22. pontja:

Óbudai Mővelıdési Központ igazgatói teendıi ellátása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

435/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy Lırincz Edinát 2007. augusztus 22-tıl 2007. december 31-ig
megbízza az Óbudai Mővelıdési Központ vezetıi teendıi ellátásával, az alábbi
illetménnyel:
Alapbér:
255.900.Vez.pótlék:
44.100.Összesen:
300.000.Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 27 képviselı: 27 igen, egyhangú)
Napirend 23. pontja: A III. ker. Önkormányzat és az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. között létrejött Közhasznúsági szerzıdés módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester
436/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az ÓbudaBékásmegyer Egészségügyi Szolgáltató KHT között létrejött Közhasznúsági
szerzıdést az alábbiak szerint módosítja:
2. oldalának utolsó bekezdése:
„Az egészségügyi ellátás fejlesztési célú eszközbeszerzéseirıl és beruházásairól a
Képviselıtestület a költségvetésben dönt, a KHT és az Egészségügyi Bizottság
javaslatainak figyelembevételével.
Az Önkormányzat költségvetésében így meghatározott források a KHT
elfogadott üzleti tervében meghatározott ütemezés szerint, az Önkormányzat
likviditási helyzetétıl függıen, pénzeszköz átadással kerülnek át KHT-hoz. A
KHT által igényelt forrásokat az Önkormányzat havi pénzügyi-likviditási
tervében szerepeltetni kell, melyet a Polgármester hagy jóvá.
Az eszközök beszerzésérıl és beruházások megvalósításáról azok értékétıl
függetlenül a KHT teljes körően gondoskodik. A beszerzett eszközök a KHT
tulajdonába kerülnek.”
3. oldalának elsı mondata:
„A beszerzett eszközök használati jogát az Önkormányzat a KHT-nak átadja”
törlésre kerül.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 26 képviselı: 26 igen, egyhangú)
Napirend 24. pontja:

Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap kerületi rendezvénye
(Írásbeli)
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Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
437/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy – a fıváros jelenlegi közlekedési állapotára tekintettel – nem
csatlakozik az Európai Autómentes Nap rendezvényeihez.
(Jelen van 25 képviselı: 19 igen, 6 tartózkodás)
Napirend 25. pontja: Beszámoló a Zichy-kastély méltó hasznosításának elıkészítése érdekében tett
lépésekrıl
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
438/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy elfogadja a Zichy-kastély méltó hasznosításának elıkészítése
érdekében tett lépésekrıl szóló beszámolót.
(Jelen van 27 képviselı: 27 igen, egyhangú)
Napirend 26. pontja:

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı

439/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítását – az elıterjesztés mellékletének megfelelıen – egységes szerkezetben
elfogadja.
Felelıs: Polgármesteren keresztül a Jegyzı
Határidı: azonnal
(Jelen van 27 képviselı: 27 igen, egyhangú)
Napirend 27. pontja:

Bursa Hungarica 2008. évi felsıoktatási intézményekbe járó III. kerületi
nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjpályázata
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Török Ferenc, az Oktatási Bizottság elnöke

440/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy
1./

hozzájárul a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjrendszerhez való további
csatlakozáshoz a 2008. évre, s egyben felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat csatlakozási és On-line adatbázis használatáról szóló „Csatlakozási
nyilatkozat” aláírására.
Felelıs: Polgármester
Határidı: 2007.09.15.
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2./

hozzájárul a Bursa Hungarica pályázat 2008. évi 7 millió forintos éves keret
megtartásához (a felsıoktatási intézményekbe járó, vagy oda jelentkezı
Óbuda-Békásmegyer állandó lakosú, szociálisan hátrányos helyzető fiataljai
részére), amit a 2008. évi költségvetési rendeletben biztosít.
Felelıs: Polgármester
Határidı: 2008. 02. 20.

3./

a Bursa Hungarica 2008. évi pályázatra jóváhagyott, valamint a 2007.évi
pályázatának elszámolásából visszautalt és megmaradt összeget az Oktatási
Bizottság osztja fel és errıl a Képviselı-testületet írásban tájékoztatja.
Felelıs: Polgármester
Határidı: 2007.12.31
(Jelen van 27 képviselı: 27 igen, egyhangú)
Napirend 28. pontja:

Az Aquincumi Általános Iskola, a Krúdy Gyula Általános Iskola, a Kerék
Általános Iskola és Gimnázium, a Keve – Kiserdei Általános Iskola, a
Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskola, a Pais Dezsı Általános Iskola, a
dr.Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, a Zipernowsky Károly Általános
Iskola, valamint az EGYMI Óvoda és Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Török Ferenc, az Oktatási Bizottság elnöke

441/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

az Aquincumi Általános Iskola,
a Krúdy Gyula Általános Iskola,
a Kerék Általános Iskola és Gimnázium,
a Keve - Kiserdei Általános Iskola,
a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskola,
a Pais Dezsı Általános Iskola,
a dr. Szent-györgyi Albert Általános Iskola,
a Zipernowsky Károly Általános Iskola,
és az EGYMI Óvoda és Általános Iskola
Alapító okiratának a 9. pontját az alábbiak szerint módosítja:

- az „iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyamon” megnevezést jóváhagyja,
- valamint felhatalmazza a polgármestert az Alapító okiratok aláírására.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 28 képviselı: 28 igen, egyhangú)
Napirend 29. pontja:

2007. I. féléves vagyonhasznosítási beszámoló
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

442/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
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úgy határoz, hogy elfogadja a 2007. I. féléves vagyonhasznosítási beszámolót.
(Jelen van 28 képviselı: 28 igen, egyhangú)
Napirend 30. pontja:

2007. II. féléves ingatlanhasznosítási lista
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

443/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy nem fogadja el Mihalik Zoltán javaslatát, miszerint a 2007. évi II
félévi ingatlanhasznosítási listából a 20. pontban szereplı Szent István utcai MOL
bérelt telkek törlésre kerüljenek.
(Jelen van 28 képviselı: 7 igen, 21 tartózkodás)
444/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a 2007. II. félévi ingatlanhasznosítási listában szereplı
ingatlanokat a Budapest III. ker. Papírgyár u. 61806 hrsz. ingatlan kivételével
elidegenítésre kijelöli.
(Jelen van 28 képviselı: 27 igen, 1 nem)
Napirend 31. pontja: Bp. III. ker. Bécsi út 266-268. szám alatti önkormányzati lakásokra
vonatkozóan vételi vagy elıvásárlási jog gyakorlása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
445/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a Bp. III. Bécsi út 266. szám alatti épület volt lakásainak alább felsorolt bérlıi
számára biztosított cserelakások tekintetében az elıvásárlási jog alapján történı megvásárlás
lehetıségét biztosítja:
- ifj. Rapavi Gyula
- Makadám Dezsıné, Varga László
- Vörös Levente, Vörös Leventéné
- Domszky Zsolt
- Nagy Józsefné, Babják Józsefné
- Szabó József, Brandhuberné Szabó Mária
- Polgár Gyula, Polgár Gyuláné
- Fodor István
- Tisza Imréné, Tisza Róbert, Tisza Katalin
Felelıs: Polgármesteren keresztül a Jegyzı
Határidı: azonnal
(Jelen van 28 képviselı: 28 igen, egyhangú)
Napirend 32. pontja:

Dr.Schmidt Andrea praxismőködtetési jog vásárlási kérelme
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, az Egészségügyi Bizottság elnöke

446/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
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A Képviselıtestület
Dr.Schmidt Andrea felnıtt háziorvos praxis mőködtetési jog vásárlási kérelmét
Dr.Szász Ferenc Lászlótól (1031 Bp. III. Monostori út 27.) elfogadja.
A Képviselıtestület a praxis megvásárlásához azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a
vásárló orvos az Önkormányzattal kötött szerzıdés aláírásától számított hat
hónapon belül
-megköti az Egészségbiztosítási Pénztárral a szerzıdést,
-a kerületi ÁNTSZ-tıl a mőködési engedélyt megszerzi, és
-a praxisban a háziorvosi munkát megkezdi.
Fenti feltételek bármelyikének hat hónapon belüli hiánya esetén a Képviselıtestület
praxis vásárlásához való hozzájárulása hatályát veszti.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 28 képviselı: 28 igen, egyhangú)
Napirend 33. pontja:

Állásfoglalás az Aquincum-Mocsáros Egyesület által kezdeményezett EGT
és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program pályázati részvétele
kapcsán
(Írásbeli)
Elıterjesztı: dr.Petı György, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi,
Közbiztonsági Bizottság elnöke

447/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy az Aquincum-Mocsáros Egyesület által felvetett zajvédı fal
építése a szentendrei HÉV vonalának mentén c. projekt-koncepció kidolgozásához
és annak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kezelt EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok program I. Környezetvédelmi alpontjába 2007.
szeptember 24-ig történı benyújtásához minden rendelkezésére álló eszközzel
segít, és részt vesz az egyeztetı tárgyaláson, ahol az önkormányzatot Pauli Antal
képviseli.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 28 képviselı: 28 igen, egyhangú)
Napirend 34. pontja:

Felvilágosítás kérésre adott válaszok
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

448/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
az Oktatási Bizottság által elfogadott az intézmények felújítási, karbantartási
elıirányzatainak felosztására vonatkozó javaslat Képviselıtestület elé
terjesztésének idıpontjával kapcsolatos felvilágosítás kérésre adott választ
elfogadja.
(Jelen van 28 képviselı: 19 igen, 6 nem 3 tartózkodás)
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449/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
a testületi ülésen feltett kérdésekre adott választok határidıben történı
megválaszolásával kapcsolatos felvilágosítás kérésre adott választ elfogadja.
(Jelen van 26 képviselı: 19 igen, 5 nem 2 tartózkodás)
450/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásával kapcsolatos polgármesteri
elképzelésekkel kapcsolatos felvilágosítás kérésre adott választ elfogadja.
(Jelen van 28 képviselı: 20 igen, 8 nem)
451/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
Óbuda-Békásmegyer területén kialakítandó egységes parkolási rendszer
szabályozására vonatkozó javaslat megismerésének idıpontjával kapcsolatos
felvilágosítás kérésre adott választ elfogadja.
(Jelen van 26 képviselı: 20 igen, 6 nem)
452/ÖK/2007.(VIII.29.) Határozat
A Képviselıtestület
az EU-s pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítás kérésre adott választ elfogadja.
(Jelen van 27 képviselı: 20 igen, 7 nem)
Napirend 35. pontja:

Kiss Máté Heltai Jenı téri közterület használata
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester

(Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint „A Képviselıtestület zárt ülést tart … hatósági ügy
tárgyalásakor.)
Az Ötv. 17. § (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott 453/ÖK/2007.(VIII. 29.)
határozatról külön I/8-7/2007. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.)
Napirend 36. pontja:

Felvilágosítás kérés
(Szóbeli)
Elıterjesztı: Mészáros György képviselı
Mihalik Zoltán képviselı

A napirend tárgyalása során határozat nem született.
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