535/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.)
rendelet módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
2. Az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
32/2001.(XI.30.) rendelet 8/6, 8/8 és 8/9. sz. mellékletének módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
3. Lengyel Dezsı r. ırnagy kinevezésének véleményezése a Békásmegyeri Rendırırs
İrsparancsnoki tisztségre
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
4. A 2008.évi költségvetésre vonatkozó elızetes kötelezettségvállalás a papír, író- irodaszer és
sokszorosítási anyagok (festék) közbeszerzése tárgyában
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
5. A Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenırzési Csoportjának 2008. évi belsı ellenırzési
munkaterve
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
6. Önálló Kerületi Közterület Felügyelet igazgatói pályázatának elbírálása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

(A Képviselıtestület a 20. napirend megtárgyalását követıen visszatért a napirendre!)
7. PESTI EST Kiadói és Kulturális Szolgáltató Kft. és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
szerzıdéskötése az Óbudai Est megjelentetése tárgyában
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
8. Közétkeztetési közbeszerzési eljárás megindításához elızetes képviselıtestületi
kötelezettségvállalás
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
9. Bp. III. Laktanya u. 4. sz. épület tetıterében iroda kialakítására, valamint a Bp. III. Váradi
u. 15/b. épület tetıjavítására keret biztosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
10. A Fıépítészi Iroda 2007. évi költségvetésének átcsoportosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester

11. A 2007. évi költségvetés „Kiadások” fejezete Építési hatósági Osztály költségvetési sorainak
módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
12. Óbuda-Békásmegyer Kulturális Koncepciója aktualizálása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
13. Együttmőködési megállapodás az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédı Egyesülettel
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
14. A Fı téri Adventi rendezvénysorozat költségvetésének kiegészítése
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
15. Elızetes hasznosítási tájékoztató a Bp. III. Szent István utcában lévı önkormányzati
ingatlanokra vonatkozóan
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
16. Beszámoló a háziorvosi rendelık sürgısségi felújításáról, és az Egészségügyi
Szolgáltató Kht. 3 éves ingatlan-felújítási terve
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, az Egészségügyi Bizottság elnöke
17. Javaslat Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozására
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke
18. Térfigyelı rendszer központjának kerületi rendırkapitányságon történı elhelyezése kapcsán
felmerülı egyéb helyiség-átalakítási munkák finanszírozása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
19. Óbuda-Békásmegyer Sportjáért Emlékplakett 2006. évi díjazottjai
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Mihalik Zoltán, a Társadalmi Kapcsolatok, Kisebbségi és Ifjúsági, Sport
Bizottság elnöke
20. 2007. évi karácsonyi támogatások pályázati kiírásának módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke

(A Képviselıtestület a napirend megtárgyalását követıen visszatér a 6. napirendre!)
Zárt

ülés

21. International Holyday Holding Kft. III. ker. Római parti közterület-használata
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes
(Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint „A Képviselıtestület zárt ülést tart … hatósági ügy
tárgyalásakor.)

22. Faurné Mányai Éva Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat dolgozójának lakásügye
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(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
(Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint „A Képviselıtestület zárt ülést tart … személyi ügy
tárgyalásakor.)

23. Bp. III. ker. Szentendrei út 36. XIII. 141. (18443/11/A/142. hrsz.), valamint a Szentendrei út
36. V. 53. (18443/11/A/54. hrsz.) ingatlanok cseréje
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke
(Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint „A Képviselıtestület zárt ülést tart … hatósági ügy
tárgyalásakor.)

24. Szociális ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések, valamint
méltányossági kérelmek elbírálása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke
(Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint „A Képviselıtestület zárt ülést tart … személyi ügy
tárgyalásakor.)

(Jelen van 30 képviselı: 29 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 1. pontja: Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.)
rendelet módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
A Képviselıtestület
megalkotja 60/2007. rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása tárgyában.
(Jelen van 30 képviselı: 29 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 2. pontja: Az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
32/2001.(XI.30.) rendelet 8/6, 8/8 és 8/9. sz. mellékletének módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
A Képviselıtestület
megalkotja 61/2007. rendeletét Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
32/2001.(XI.30.) rendelet 8/6, 8/8 és 8/9 sz. mellékletének módosítása tárgyában.
(Jelen van 31 képviselı: 30 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 3. pontja: Lengyel Dezsı r. ırnagy kinevezésének véleményezése a Békásmegyeri
Rendırırs İrsparancsnoki tisztségre
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
536/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
támogatja Lengyel Dezsı r. ırnagy kinevezését a Békásmegyeri Rendırırs
İrsparancsnoki tisztségre.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 32 képviselı: 32 igen, egyhangú)
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Napirend 4. pontja: A 2008. évi költségvetésre vonatkozó elızetes kötelezettségvállalás a papír, íróirodaszer és sokszorosítási anyagok (festék) közbeszerzése tárgyában
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
537/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy
a) elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésében a
Polgármesteri Hivatal papír-, író és irodaszer beszerzésére bruttó 18 MFt-ot, a
sokszorosításhoz szükséges anyagok (festék) beszerzésére bruttó 17,8 MFt-ot
biztosít.
Felelıs: a Polgármesteren keresztül Szepessy Tamás alpolgármester
Határidı: a közbeszerzési eljárás megindítására: azonnal
b) a testületi elıterjesztések elektronikus úton való biztosítása érdekében a
Képviselıtestület elé kerülı javaslat kidolgozása céljából 3 fıs munkacsoportot
hoz létre, melynek tagjai: Páll Attila, Puskás Péter, Mihalik Zoltán képviselık.
(Jelen van 32 képviselı: 32 igen, egyhangú)
Napirend 5. pontja: A Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenırzési Csoportjának 2008. évi belsı
ellenırzési munkaterve
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
538/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2008. évi belsı ellenırzési
munkatervét elfogadja azzal a módosítással, hogy a III.B.6. pontban szereplı
határidı: 2008. III. negyedév.
Felelıs: Polgármesteren keresztül a Jegyzı
Határidı: 2008. évben folyamatos
(Jelen van 32 képviselı: 31 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 6. pontja: Önálló Kerületi Közterület Felügyelet igazgatói pályázatának elbírálása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
539/ÖK/2007.(X.24.) Határozat

A Képviselıtestület
1. az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet igazgatói munkakörének
betöltésére kiírt pályázatot - a kiírásban meghatározott feltételeknek való
megfelelés hiánya miatt - eredménytelennek nyilvánítja.
2. az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet igazgatói állás betöltésére
a következı pályázatot teszi közzé a Hivatalos Értesítıben és egy
országos napilapban.
„Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Képviselıtestülete
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a köztisztviselık jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXII. tv. 10.§-a alapján
(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot

hírdet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (Bp. III. Juhász Gyula u. 10.)
újonnan létrehozandó, önálló költségvetési intézmény
igazgatói munkakörének betöltésére
Feladatkör meghatározása:
- a költségvetésben biztosított források felhasználásával a személyi és dologi
feltételek megteremtése,
- az intézmény mőködtetéséhez szükséges szabályzatok és belsı utasítások
kidolgozása,
- a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az
Alapító Okirat szerint az intézmény irányítása, törvényes mőködésének biztosítása.
Pályázati feltételek:
-

magyar állampolgárság,
cselekvıképesség,
büntetlen elıélet,
a 9/1995.(II.3.)Korm. rendelet 1. számú melléklet I./13. pontja szerinti felsıfokú
iskolai végzettség és szakképzettség,
- egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság orvosi igazolása a 78/1999.(XII.29.)
Eü.M.-BM. együttes rendeletben foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
- közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
- közigazgatási szakvizsga,
- számítógép felhasználói színtő ismerete.
- idegen nyelv ismerete
- intézményvezetıi gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget és egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok
másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,
- a felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket.
A kinevezés, illetve a vezetıi megbízás határozatlan idıre szól, az illetmény és
egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a Hivatal Közszolgálati Szabályzata
alapján történik.
A pályázatot a Hivatalos Értesítıben történı közzétételtıl számított 15. napig lehet
benyújtani zárt borítékban a munkaügyi osztályvezetınél
(1033 Budapest, Fı tér 3.).
A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelet igazgatói pályázat”.
Érdeklıdni lehet a Munkaügyi Irodán a 437-8605-ös telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a Képviselıtestület a benyújtásra elıírt határidıt követı ülésén
dönt.
(A pályázatok értékelését a polgármester által kijelölt háromtagú elıkészítı bizottság
végzi, az igazgató személyére a polgármester tesz javaslatot a Képviselıtestületnek.)
Az állás a pályázat elbírálását követıen betölthetı.
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A pályázat eredményérıl a pályázókat írásban tájékoztatjuk a pályázat elbírálásától
számított 8 napon belül.
A Képviselıtestület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.”
Határidı: Testületi döntést követı nap
Felelıs: Polgármester
(Jelen van 33 képviselı: 33 igen, egyhangú)

(A Képviselıtestület a 20. napirend megtárgyalását követıen visszatér a napirendre.)
Napirend 7. pontja: PESTI EST Kiadói és Kulturális Szolgáltató Kft. és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának szerzıdéskötése az Óbudai Est megjelentetése tárgyában
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
540/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy támogatja az Önkormányzat és a Pesti Est Kiadói és Kulturális
Szolgáltató Kft. mint szerzıdı felek között létrejövı szerzıdés megkötését, és az
Óbudai Est kiadvány megjelenéshez szükséges összeg biztosítását a költségvetés
terhére, ami a 2007. évben 540 000 forintos, míg a 2008. évre 6.480 000 forintos
kiadást jelent.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 34 képviselı: 22 igen, 12 nem)
541/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy hozzájárul, a havonként megjelenı kulturális kiadvány
névhasználatához, Óbudai Est néven.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 34 képviselı: 22 igen, 12 nem)
Napirend 8. pontja: Közétkeztetési közbeszerzési eljárás megindításához elızetes képviselıtestületi
kötelezettségvállalás
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
542/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a kerületi oktatási intézményekben és az idısek napközbeni
ellátása keretében biztosítandó étkeztetéshez 2008. évi költségvetésében 920 MFtot, a 2009-es évben ennek inflációval megnövelt összegét biztosítja.
A szolgáltató kiválasztására a közbeszerzési eljárást a fızıkonyhák bérbeadásával
összekapcsolva haladéktalanul el kell indítani.
Felelıs: Szepessy Tamás polgármester-helyettes
Határidı: a közbeszerzési eljárás megindítására: azonnal
(Jelen van 34 képviselı: 33 igen, 1 nem)
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Napirend 9. pontja: Bp. III. Laktanya u. 4. sz. épület tetıterében iroda kialakítására, valamint a Bp.
III. Váradi u. 15/b. épület tetıjavítására keret biztosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
543/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy
1. a 2007. évi költségvetésben a Bp. III. Laktanya u. 4. sz. épület tetıterének
átalakítási munkáira 16 MFt-os keretet biztosít.
2. a 2007. évi költségvetésében a Bp. III. Váradi u. 15/b. épület tetıjavítási
munkáira 2,5 MFt-os keretet biztosít.
Felelıs: Polgármester (Szepessy Tamás alpolgármester)
Határidı: azonnal
(Jelen van 32 képviselı: 31 igen, 1 nem)
Napirend 10. pontja: A Fıépítészi Iroda 2007. évi költségvetésének átcsoportosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
544/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetésben a Fıépítészi Iroda 2007. évi
feladatait és azok keretét átcsoportosítja az alábbiak szerint:
2007. évi feladatok
Csúcshegy tanulmányterv
Mátyás király út és környéke közterületi rendezési terv
Örökségvédelmi hatástanulmányok, folyamatban lévı KSZT-khez
Óbuda-Újlak közterület fejlesztési terv felülvizsgálata
Óbuda-Újlak közlekedési hatástanulmány
Óbuda-Újlak környezeti hatásvizsgálat
FSZKT keretövezet módosítások

30.000 eFt
5.000 eFt
6.000 eFt
1.000 eFt
8.700 eFt
4.000 eFt
3.000 eFt
2.300 eFt

Felelıs: Polgármester (Szepessy Tamás alpolgármester)
Határidı: azonnal
(Jelen van 33 képviselı: 32 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 11. pontja: A 2007. évi költségvetés „Kiadások” fejezete Építési hatósági Osztály
költségvetési sorainak módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester
545/ÖK/2007.(X.24.)
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetésén belül az Építési Hatósági Osztály
kiadási tételei közül
Szakértıi vélemények:

3.000.000.-Ft-ot
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Szabályozások végrehajtásához szükséges kártalanításból:
Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy utcanyitások kártalanításból
(elızı évekrıl áthúzódó)
Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy utcanyitások kártalanítás
(új szabályozás)

7.500.000.-Ft-ot
4.500.000.-Ft-ot
4.000.000.-Ft-ot

a Vagyonhasznosítási Osztály költségvetési keretébe át kell csoportosítani.
Felelıs: Polgármester (Szepessy Tamás alpolgármester)
Határidı: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása
(Jelen van 33 képviselı: 32 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 12. pontja:

Óbuda-Békásmegyer Kulturális Koncepciója aktualizálása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester

546/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy elfogadja az elıterjesztéshez mellékelt dokumentum szerint
Óbuda-Békásmegyer kulturális koncepcióját, egyúttal hatályon kívül helyezi az
553/ÖK/2000.(IX.27.) határozatot. Felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a
kulturális koncepcióban megfogalmazott strukturális átalakításokhoz szükséges
lépéseket.
Felelıs: Polgármester
Határidı: folyamatos
(Jelen van 32 képviselı: 32 igen, egyhangú)
Napirend 13. pontja: Együttmőködési megállapodás az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédı
Egyesülettel
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester
547/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
nem fogadja el dr.Petı György javaslatát, miszerint „A Képviselıtestület a mai
ülésén az Együttmőködési megállapodás az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédı
Egyesülettel” c. elıterjesztést vegye le napirendjérıl.
(Jelen van 32 képviselı: 13 igen, 18 nem, 1 tartózkodás)
548/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy az elıterjesztéshez mellékelt dokumentum szerint
Együttmőködési Megállapodást köt az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédı
Egyesülettel –figyelemmel arra, hogy az Együttmőködési megállapodás 5./
pontjában az „igény esetén” kifejezés „folyamatosan” szóra változik–.
Felelıs: Polgármester
Határidı: 2007. október 31.
(Jelen van 34 képviselı: 21 igen, 1 nem, 12 tartózkodás)
549/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
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A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbor-kör Kulturális
és Környezetvédı Egyesület között kötendı Együttmőködési Megállapodás nem
váltja ki az Önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatait.
(Jelen van 34 képviselı: 21 igen, 1 nem, 12 tartózkodás)
Napirend 14. pontja:

A Fı téri Adventi rendezvénysorozat költségvetésének kiegészítése
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester

550/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a Bp. III., Fı téri Adventi rendezvénysorozat színvonalas
megrendezéséhez a költségvetési tartalék terhére 4 millió Ft kiegészítı összeget
biztosít.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 33 képviselı: 32 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 15. pontja: Elızetes hasznosítási tájékoztató a Bp. III. Szent István utcában lévı
önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
551/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy elfogadja a Vagyonhasznosítási Osztály hasznosítási
tájékoztatóját, mely a Bp. III. ker. Szent István utcában lévı önkormányzati
ingatlanokra vonatkozik.
(Jelen van 32 képviselı: 31 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 16. pontja: Beszámoló a háziorvosi rendelık sürgısségi felújításáról, és az Egészségügyi
Szolgáltató Kht. 3 éves ingatlan-felújítási terve
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Debreczeny István, az Egészségügyi Bizottság elnöke
552/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
-az Egészségügyi Szolgáltató Kht. beszámolóját a háziorvosi rendelıkben végzett
sürgısségi felújításokról elfogadja.
-az Egészségügyi Szolgáltató Kht. 3 évre szóló ingatlan karbantartási-felújítási
tervét elfogadja. Amennyiben felhasználható források állnak rendelkezésére a
következı három évben, az Önkormányzat költségvetésének tervezésekor biztosítja
a tervben szereplı összegeket az Egészségügyi Szolgáltató Kht. részére.
(Jelen van 32 képviselı: 32 igen, egyhangú)
Napirend 17. pontja:

Javaslat Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozására
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(Írásbeli)
Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke
553/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat 2007. évben a Sotéria
Alapítvány Kilátó Klubház és III. kerületi Közösségi Ellátás Integrált Szolgáltatás
részére adományozza.
(Jelen van 32 képviselı: 32 igen, egyhangú)
Napirend 18. pontja: Térfigyelı rendszer központjának kerületi rendırkapitányságon történı
elhelyezése kapcsán felmerülı egyéb helyiség-átalakítási munkák
finanszírozása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester
554/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy a Budapest III. kerületi Rendırkapitányságon elhelyezendı
térfigyelı rendszer központjának kialakítása kapcsán felmerülı költségekre 3 MFtos keretösszeget biztosít.
Felelıs: Polgármester
Határidı: azonnal
(Jelen van 33 képviselı: 33 igen, egyhangú)
Napirend 19. pontja:

Óbuda-Békásmegyer Sportjáért Emlékplakett 2006. évi díjazottjai
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Mihalik Zoltán, a Társadalmi Kapcsolatok, Kisebbségi és
Ifjúsági Sport Bizottság elnöke

555/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy Ozsvár András, Ébend Gábor, Fördıs László, Kovács Gyula,
Pártos Péter és Hajdu Gyula sportvezetık 2006. évben végzett munkájának
elismeréseként Óbuda-Békásmegyer Sportjáért Emlékplakettet adományoz.
(Jelen van 33 képviselı: 33 igen, egyhangú)
Napirend 20. pontja:

2007. évi karácsonyi támogatások pályázati kiírásának módosítása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási
Bizottság elnöke

556/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
úgy határoz, hogy elfogadja az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények,
valamint a kerületben mőködı egyházi és civil szervezetek részére a 2007.
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szeptember 26-ai ülésén – a 2007. évi karácsonyi támogatás tárgyában – elfogadott
pályázati kiírások módosítását.
(Jelen van 33 képviselı: 33 igen, egyhangú)

A Képviselıtestület visszatér a 6. napirendi pont tárgyalására.
(Önálló Kerületi Közterület Felügyelet igazgatói pályázatának elbírálása
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester)
557/ÖK/2007.(X.24.) Határozat
A Képviselıtestület
megbízza Pálinkás Andrást az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet igazgatói
teendıinek ellátásával 2007. november 01-jei hatállyal a pályázat elbírálásáig,
illetve az igazgató személyének kiválasztásáig és havi illetményét
276.000.-Ft (alapilletmény)
+55.200.-Ft (20 % illetménykiegészítés)
+41.400.-Ft (15 % vezetıi pótlék)
372.600.-Ft-ban állapítja meg.
Felelıs: Polgármester
Határidı: 2007. november 1.
(Jelen van 33 képviselı: 32 igen, 1 tartózkodás)
Napirend 21. pontja:

International Holyday Holding Kft. III. ker. Római parti közterület-használata
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes

(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 558/ÖK/2007.(X.24.) határozatról
külön I/8-9/2007. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.)
Napirend 22. pontja:

Faurné Mányai Éva Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat dolgozójának lakásügye
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

(Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint „A Képviselıtestület zárt ülést tart … személyi ügy
tárgyalásakor.)
Az Ötv. 17. § (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott 559/ÖK/2007.(X.24.) határozatról
külön I/8-9/2007. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.)
Napirend 23. pontja: Bp. III. ker. Szentendrei út 36. XIII. 141. (18443/11/A/142. hrsz.), valamint a
Szentendrei út 36. V. 53. (18443/11/A/54. hrsz.) ingatlanok cseréje
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke
(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 560/ÖK/2007.(X.24.) határozatról
külön I/8-9/2007. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.)
Napirend 24. pontja: Szociális ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések, valamint
méltányossági kérelmek elbírálása
(Írásbeli)
Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke
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(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 561-574/ÖK/2007.(X.24.)
határozatokról külön I/8-9/2007. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.)
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