
BUDAPEsT ľovÁnos nl. rtrnÜlľr,
Óľunł-ľÉxÁsnĺľcynn oľronmÁľyzłľł
Szám: llsl$g-l12022'

JEGYzixoľyv
amely készült Budapest Főváľos III. Keľület' Óbuda-gekĺsmęgyęr Önkormányzat Képviselő-
tęstĹiletérlęk 202Ż. jłtluźlĺ 274lt (csütiirtiikön) 10.00 órai kezdęttel, a Válosháza tanácskozó tenrréberr
(l033 Budapest, Fĺí téľ 3.I. ęnl.2l.) nlegtaľtott i'ilésélol.

Jelen vannak: Dľ. Kiss László polgármester, Béľes Andľás, Burján Ferenc, Czeglédy Geľgo,
Csongrádi János, Derda Ádám, Domokos Ágnes, Faľkas Balázs, Gyepes Ádám, Hazai
Iván Andľás, Kelemen Viktória, ori László, Rácz Andrea, Rózsa Lászlő Péter, Strenneľ
Imľe, Szabó Ákos, Szkaliczki Ttinde, Tuľgonyi Dániel Absolon, Ujfalvi István, Zźbő
Attila (20 fó képviselő).

Távol: Puskás Péteľ (l fó képviselő)

Jelen: Bris Balázs (volt önkormányzati képviselő)

A Nemzetiségi onko ľm ány zatok r észéľ íjl jelen van :

Wesolowsky Koľinna Katatin Óbuda_sekásmegyer Lengyel Nemzetiségi onkoľmányzat elnöke

A Polgáľmesteri Hivatal ľészéľől jelen vannak:

Kléner Katalin kabinetiroda kooľdinációs menedzser,
Dľ' Bots Dénes jegyzo,
Fiáth Marianna Gréta kommunikációs osztály mb. osztályvezető,
Baráth Andľea' fenntaľthatósági' i{úsági, civilés nemzetiségi oszźźilyvezeto,
Greifensteinné Csernák Marianna fóépítési és váľostervezési iľodavezeto,
Petzné Pocsai Éva belső eltenőrzési iro,davezető'
D r. Tas s Bá l i nt a lj e gy ző - s zerv ezé si Íő o sztźĺlyv ezeto,
Vecsey-Fiizes Máľta pénzugyi és gazdálkodási fóosńźłlyvezető,
Ho rváthné Kovács Andľea kö ltsé gvetés i osztályv ezeto,
Dr. S pie g ler Tamás vagyon fe lügye leti és ę 1 lenő rzés i f oosztźiyv ezeto,
Kom l ó s Eľzsébet e l lenőľzési osztály osr'lályv ezeto,
Szalai-Papp Liza lakásigy i fő osztáiyv ezeto,
Törzsökné cőczán Emese lakhatás i támogatások osńźiy v ezeto,
Kisné Balázs Enikĺj köznevelési és kulturális főosztźtlyvezeto,
Dr. Szegedi Gábor aljegyzo - igazgatási főosztźĺlyvezeto,
Dľ. Keľényi-Nagy Viktoľ fókertész,
Dr. Uľbán Péteľ adóügyi foosztáiyvezeto,
Kittlerné oľosz Valéria pénzügyi és intézményi osztźilyvezeto,
Dr. Balla István könyvvizsgáló,
Czékő Gábor obuda-Békásmegyer Városfejleszto Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőja,
Hoľváth Anta l Óbuda_Békásme gyęr KözteľĹi let-fel ügye l et igazgatőj a,
Dľ' Kiľchhof Attila obudai Y agyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója,
Novák Zso lt Koltségvetés i Szęrveket Ki szol gál ó Intézmén y igazgatőj a,
Dr' Budaí András Szent Maľgit Rendelointézet Nonpľofit Kft' igyvezeto igazgatőja,
Patócs Petra Óbudai Paľkolási Kft.,
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Kľébesz Dániel Óbuaa-seMstnegyeľ Piacigazgatóság,
Viszket Zoltán Óbudai Múzęum igazgatója,
Zelei Ágnes Anna oEg intézményvezeto,
Halmai Róbeĺ Eseľnyős Kft. iigyvezeti\ igazgatőja,
Szalai-Kornka Noľbeľt ocsrcvr intéznényvezeto,
Schaclek-R íľó Évĺ t')buĺla_Bĺĺkĺisĺnegyer vóaiĺnĺ i Szo l grilat vezetóje'
Erdélyi Tea Kék Pont Alapíwány lgyvezetó igazgatőja,
Beko Istvánné és B iró Ágnes jegyzőkönyvvezetők.

Dr. Kiss Lĺńszló: köszönti az ülésen megjolenteket. megállapĺtja. hogy az illés határozatképes, jelen van 20
fti képviselő.
Täjékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirendhez érkeztek felvételľe javasolt napirenclek. l'elvételľe javasolt
napirend
Szkaliczki Tünde frakcióvezető elŕiterjesĺésében:

- osszeféľhetetlenségi vizsgálat megindítása,
- onkoľmányzati tulajdonú gazdasági társaságok feltigyelobizottsági tagjainak visszahívása és új

tagok megválasztása
Dľ. Bots Dénes jegyző úr felvételre javasolt előterjesztése a

- Budapest l0' számú országgyiĺlési Egyéni Választókeľtileti Válasaási Bizottság tagjainak és

póttagj ainak megválasztása.
JavasoĘa, hogy az összeferhetętlenségi vizsgźĺ|at megindíŁĺsát az 1' napirenđi pontként, az onkormányzati
tulajdonri gazdasági táľsaságok feltigyelőbizottsági tagjainak visszahívása és új tagok megvźiasztása címiĺ
előteľjesztést a meghívó szęľinti 23' napirendi pontot k<jvetően, a Budapest 10. számú oľszággylĺlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása címiĺ eloteľjesztést pedig a zárt
ülés 1. napirendi pontjaként tárgyalja a Képviselő-testiilet.
Ismerteti Bús Balázs képviseloi tisztségről való lemondás táľgyában íľódott levelét.
Rövid válaszlevelet íľ alelnök úmak, amelyben jelezte számára, hogy természetesen biztosítani fog|a a
Szeľvezęti és Működési Szabályzatban lévő azon jogot, míszerint a Képviselő-testület valamennyi tagiának
3 perces keretet biztosít arra, hogy elmondhassa véleményét. Eľrő1 természetesen ktilön szavazás nem
szükséges.
Javasolja, hogy a napirendek elfogadása után, a napirendek tárgyalását megelozően kerĺiljön eĺTę Soľ.

Megadja a szót Kelemen Viktória képviselő asszonynak.

Bús Balázs (volt onkoľmáryłzaĺi képviselő) 10 óľą 4 perckor elhcłg-uja a tórgłalótermet'

Kelemen Viktória: köszöni a szót polgáľmestęľ úrnak.
A felvételre javasolt eĺőterjesĺések kozĺil az osszeférhetetlenségi vizsgźúat megindításával kapcsolatban
jelzi, hogy a haÍározati javaslat szęrint kéľjék fel a Képviselő-testület Pénzĺ.igyi, Tulajdonosi és
Vagyonnyilatkozat-kęzelo Bizottságát, folytasson le vizsgálatot Bús Balázs ĺisszeférhetetlenségi iigyében.
Tekintve, hogy polgármester úľ fęlolvasta Bús Balázs levelét, okafogyottá válĘ nem értik miért kellęne
napiľendre felvenni. Helyette inkább arrĺil készĹilhetett volna előterjesztés, hogy a jegyző miéľt nem vizsgálta
meg, mi az o felelőssége ebben tekintve, hory Bús Balázs úr összeferhetetlensége Ż02l. januárjától fennáll.
Nem támogatják' hogy ez az előterjesztés napirendre keľüljĺin.

Dľ. Kiss Lászlőz éľti képviselő asszony álláspontját. Nincs is annál elegánsabb dolog, mint valakinek a
hibánkat másra kenni, de teľmészętesen úry érzi,hogy a javaslatot, amit fľakcióvęzetó asszony tett, abban az
vizsgälhatő, hogy kinek mi a dolga'
Megadja a szót Szkaliczki Tünde ťrakcióvezető asszonynak.

Szkaliczkĺ Tiinde: köszĺini szépen a szót. An hiszi félreéľtésről lehet szó. Ahat:łlrozatijavaslat nem arról
szól, hogy összęfeľhetetlenség áll fenn. Mindenki tudja, hogy az összeféľhetetlenség azzal,hogy alelnök úľ
a keddi nap folyamán lemondott, megszüntette önkormányzati képviseloi munkásságát az
cĺsszeférhetetlenség megszűnt, ezért szől úgy a javaslat, hogy az osszęféľhetetlenség tigyében folytassanak
vizsgálatot.
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Az összeféľhetetlenség fęnnállt több mint 1 éven keresztül' Erról szól ez az eliőteĄesztés és errol szól ez a
határozati javaslat.

Dr. Kiss László: megadja a szót Derda Ádem kepvisęló úmak.

Deľda Ádám: ktlszłlni a szót. A Magyaľoľszág helyi łlnkormťrnyzatnirt5l szÓló törvónybon az szeľepel, hĺlgy
ĺisszeféľhetetlenégi eljáľńst tud indítoni minden önkormányzat adott bizottsága. Ha megnézik az
eloteľjesztést, illetve, hogy mi van a határozati javaslatban, akkoľ láthatják, hogy az íigyet szeretnék
vizsgálĺri, azt is, aĺnit képviselo asszolly trtolldott, volt-e felelossége, mikortól állt fent az összęférhetetlenség.
Példaként mondaná. hogy van most cgy hasonló iigy Keszthelyen, ptllgáľltlesteľ, ĺlletve az alpolgáľtrresteľ
Íigyélrcrl, ahol szintén, ha jól tudja nregsztĺntotték az összeféľhetetlcnsógct, cnnck cllcnóľc ott is vizsgĺĺlja a
Pénztigyi Bizottság azigyet. Tehát precedens is van ľán hogy hasonlôanjáľnak el.

Dr. Kiss László: szeľetné jelezni a nyilvánosság okán is, hogy a Pénztigyi, Tulajdonosi és
Vagyonnyilatkozzt-kezelő Bizottságnak az elnöke a FIDESZ sajnálatosan távollévo frakcióvezetóje, Puskás
Péter. Azt kell, mondja, talán lesz némi ľáhatása a FIDESZ ľľakciójának avizsgźilat tematizálására. Nyilván
mindenki felteheti majd a kéľdéseit.
Ugy vette képviselő asszony hozzászőlásáú, hogy a napirendľe vonatkozóan van egyjavaslata, miszerintezt
ne vizsgálják. Ha jól érti, fenntartja a javaslatrĺt. Képviselő asszony vźúasza igen volt.
További kéľdést, hozzászőlást nem lát, ezért kéľi, hogy először a napiľendľe vonatkozó javaslatról
szavazzanak.Ki az,aki egyetéľt Kelemen viktória képviselő asszonyjavaslatával, miszerint ilyen vizsgálatot
ne folytasson le a Képviselĺi-testiilet.

Budapest Főváros III. Keriilet onuoa-solĺásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testĺitetének

1 /2022. (I. 27 .) Határozata

A Képviselő_testület

űgy határoz, hogy Kelemen Viktóľia képviselő asszony javaslatát, miszerint a
Szkaliczki Tiinde fľakcióvezető által felvételre javasolt,,Összeféľhetetlenségi
vizsgálat megindítása'' címíi előterjesztést a Képviselő-testület mai ülésén ne tuzze
napirendjére, nem fogadja el.
(Szavazott20 képviselő: 6 ígen, l4 nem)

Dľ. Kiss Lńszlóz az źitala felvételre javasolt napiľendi pontokkal egyiitt teszi fel szavazásta a
nap iľendet' Kĺźri, szav azzanak.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Fővĺĺľos III. Keľület Óĺoa'-ľolĺĺsmegy€r Önkormányzat Képviselő-testiiletének

2 l Ż022. (|. Ż7 .) }tatńr ozata

A Képviselő_testület

igyhatäroz,hogy az tĺlés napírendjétazalábbiak szerint fogadja el

NAPIREND:

osszeféľhetetlenségi vizsgálat megindítása
(Írásbeli)
E l oterj esztő : Szka l iczki Tiin de fľakc i óvezető
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2. A rendszęľęs és ręndkívüli gyermekvédelmi tárnogatásban való ľészesítés feltételeiről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéről és a fizetendő
téĺítési dljľól szóló z/|999. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
(Irásbeli)
E|őteľjesztćĺ : Turgony i Dán iel Absolĺ:ĺt alpĺ.ll gáľnlesteľ

3. Rendelet-tervezet a kĺizművelődésről szóló ľendelet módosĺtásáľól
(Írásbeli)
Előterjesĺo: Béres András alpolgármester

4. A Fovárosi Önkormányzatot ćs a kcrĺilcti cinkoľmńnyzntoknt megilletŕi hevételek 7ll7?. évi
tltcgusztásár'ól szr1lrj Ftjváľosi KÜzgytilés ľelldelet-tetvczet vélcnréllyezése
(r'asboli;
Elóteľjesaő: Dľ. Kiss László polgáľmesteľ

5. A Magyarországhelyi onkormányzatairól szóló 201l. évi CLXXXIX. törvény módosítása miatt,
előterjesztés az aIpolgármęsteľek illetményének és a koltségtérítés osszegének 2022. januźr l.
napjától tĺiľténő megállapítására
(Irásbeli)
Előteľjesaő: Dr' Kiss Lászlő polgármester

6. Budapest Főváros III. Keľület ouuda_gekĺsmegyeri Polgáľmesteĺi Hivatal 2022. évi nyárĹ és téli
igazgatási szünet idotaľtamának' továbbá a2022. évi munkaszüneti napok kĺiľtili munkaľendjének
meghatározása
(Iľásbeli)
Eloterjesztő: Dr. Kiss Lászlô polgáľmester

7. Együttmrĺködési megállapodás kötése aMagyar Úszó Szövętséggel
(ľásbe1i)
Eloterjeszto: Dľ' Kiss Lź,szlő polgármesteľ

8' F,Inökségi tag jelölése a III. Kerĺileti Torna és Vívó Egyletbe
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lźszlő polgármesteľ

9. Óvodai körzetek módosítása
(ĺrásbeli)
Előterjesztó: Dr. Kiss László polgármester

10. Nyári iigyelet az óvodákban
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Dr' Kiss László polgármester

l t ' obudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Táľsaság tevékenységétlezárő -
kdnyvvizsgálattal alátámasztott - beszámoló elfogadása
(Irásbeli)
Előteľjesxő : Czeglédy Geľg<! alpolgármester

12. AzEsernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelósségii Társaság és az obudai
Sport és Szabadidő Nonpľofit KoľlátoIt Felelősségű Táľsaság beolvadással összefiiggo végleges -
könyvvizsgálattal aláttámasztott - vagyonméľlegérlek és vagyonleltźtränak
elfogadása
(Iľásbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpo l gármester
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13. A Szent Margit Rendelőíntézet Nonprofit Kft' 2a21. évľe szóló Üzleti Terv és Mtĺködési
Támogatás záró módosítása
(ÍľásbeIi)
Előterjeszto: Czeglédy Gergő alpol gármester

l4' Diintés lbuaa-neMsmcgyeľ Váľosfbjlcszto Nonpľtrfit Kťl.Ż0ŻŻ. óvi üzleti tervéról
(Írósbeli)
Előterjesaő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

l.5' |_)tintćs Óh,lĺla-netĺsmcgycľ Vórosfcjlcsztő NonproÍlt Kft' Felĺigyelő Bizottsági ügyrendjének
eltbgadĺtsrtról
(Irásbeli)
Eloterjeszto: Uzeglédy Gergő alpolgármester

l ó' Döntés obuaa-gekasmegyer gyermekszakellátásának fejlesztéséről

đľásbeli)
Előteľjesztő : Czeglédy Gergö alpol gármester

l7. Döntés aNemzeti ovi-Spoľt Pľogram 202212023. évrę vonatkozőpá,lyázaÍának benyűjtísáról
(Írásbeli)
Eloterj esztő : Cze glédy Gergĺi al po l gáľmester

l8' Döntés ,,Közvilágítási vagyonelemek tulajdonba adása'' tárgyú Megállapodásáľól
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgármestcľ

l9. Döntés a VEKOP-4. |'2-l7-2018-00001 ,,Az obuda-Aquincum római limes-szakasz ciľökségének
komplex tuľisztikai célri hasznosítása'' címii támogatási szerzódés módosításáról
(Irásbeli)
Előterjesaő: Czeglédy Gergö alpolgármester

20. Dĺĺntés a,,VEKOP-6 '2.l-l5-2016-00009 SzociáIis váľosrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren''
p.roj ekt Tám o gatás i Szerződésének módos ításáľó l
(Irásbeli)
Előterjesztő : Czeglédy Gergo alpolgáľmester

2l ' Az obudai Parkolási Nonprofit Kft'.2O2z. évi Üzleti terve
(Íľásbeli)
Eloteľjesĺő: Béľes András alpolgáľmester

22. Azobudai Egyesített Bölcsodék nyári nyitvatartĺísi rendje
(Irásbeli)
Előterjesztő : Turgonyi Dániel Absolon alpol gĺĺrmester

Ż3. A'z Óbuaai Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai Programja és annak mellékleteinek
módosítása
(Íľásbeli)
Eloteľjesĺó : Tuľgonyi Dán icl Absolon alpol gármester

24. Döntések az onkoľmányzat tulajdonában źllló 6555ŻlIl hclyrajzi szttm'ĺs, l039 Budapest'
Zipeľnowsky Káľoly utca l_3. szźtm alatti ingatlan udvarán áIló 8 tanteľmes épĺilet (752 m2 teľülettel)
béľbęadására vonatkozó ny í lván os pály źnatokr ól
(Íľásbeli)
Előterjesĺő: Czeglédy Gergo alpolgáľmester
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25' onkormányzati tulajdonű gazdasági társaságok felügyelőbizottságitag|ainak visszahívása és új tagok
megválasztása
(Irásbeli)
El oterj esztő : Szkal iczk i T iinde fľakc ióvezető

Zńrt
26. Budapest 10. számú országgyrĺlési Egyéni Választókeriileti Választási Bizottság tagjainak és

póttagjainak megválasztása
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Bots Dénes.iegyző

(4z l,{ön,. 46. s @ bekuclćs a) pontja sĺeľblt ,,Á' Képl,iselő-testtilet zárt iilést łclľt ... lłdlasztcisi
üg1ĺ tórgyalĺźsakor).

2'l. Javaslat a2022' évi Bem József Díj adományozására
(Íľásbeli)
Előterjesĺő: Wesolowski Korinna, a Bem József Díj Kuratóriumi elnöke

(Áz Mön. 46. s a bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviseĺő-testĺilet zĺjrt iilésĺ taľt .'. kitüntetési
ĺłgł táľplalĺźsakor).

28. Fellebbezés a VIIIi 1850117120Ż1. számri döntés ęllen
đľásbeli)
Eloterjesxő: Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

(Az Môn. 46. s O bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselő-teslüĺet zĺźrt iłlést tąrt ...

önkormónyzati hatósági ügl tórgtaĺásakor)'

29. Fellebbezés a VIII/1850l16/2a2l. számű hatáľozat ellen
(Írásbeli)
Eloteľjeszo: Czeglédy Gergő alpolgármester

(Az Mön. 46. s O bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviseĺő-testiilet zdrt ijlést tart
önkormányzati hatósági ügł táľgyalásakor).

30. Fellebbezés a Főépítészi és Városteľvezési Iroda Il654l16120Żl számú dĺintésével szemben
(Irásbeli)
E lőterj eszto : Cze glédy Gergĺi alpo l gármesteľ

(Az Man' 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviseĺ(íłestiilet zóľt iilésl tart
önkormányzat i hatós ógi ügł tárgyaĺĺźs akor).

3l. Fellebbezésę a Foépítészi és Várostervezési Iroda I/53Il8ĺ202l számű döntésével szemben
(ÍrásbeIi)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

(Az Mĺ)n. 46. s O bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képvisel(j-testület zĺźľt ülést tart ..'

önkormĺźnyzat i hatósógi ügł tárgyalds akoľ).

32. Szociális egyéni kérelmek tigyében született döntések ellen benyújtoťt fellebbezések és méltányossági
kéľelmek elbírálása
(ĺrásbeli)
Előteľj esztő : Turgonyi Dánie l Abso lon alpolgármester

(Az Mötv. 46. s a bekezdés a) pon$a szerint ,,A Képviselőłestület zĺiľt ijlésĺ ĺaľt ...
ön kor m ány z at i hat ó s ĺź gi ü gl t ĺźr gy a ĺ á s a kor).
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)
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Dľ. Kiss László: megadná a szót Bús BalŁs alęlniik úmak, rnondj ael azt, amit szeľetne. Miután a Képvisclő-
te.stüIęt a napirendi vitát követoen tud csak helyt adni az ilyen típusú kéréseknek' úgy gondolja, hogy egy
koľábbi polgármesternek és önkormányzati képviselonek. alpolgármestęrnęk, illęne tudnia az
önkormányzatok alapvető miiködését.
Megaĺl.ia a szót Kelemen Viktóľia képviseló asszonynak'

Kelemcn Viktória: Bús Balázs úľ napiľcnd előtt kért szót, ĺhogy az polgármester ílľ is felolvasta. Ezéľt úgy
gondolják, hogy aki polgármester volt és önkormányzati képviselő is, úgy egyébként a napirend elott lęhetętt
volna neki szót adni' Ezéľt nem vęsz részt ębben.

Dr. Kius Lrłszló: öľĺ'il, lrugy képviselo asŠzol)y golrdolatolvasó és egyben tolmács is, dc czt ncm tudja
minősíteni. Sajnos az emberek kénye_kedvére nem tudják az eljarási szabályaikat változtatni.
Az egyébként, hogy a napiľend tárgyalása kĺjzben ilyerr méľtékben adott lehetÓséget cllttęk az iigylrek, a
mindenkí által való vitatásáľa mondják úgy finoman fogalmazva is, döbbenetesnek tartja ezt a fajta
viselkedést. Természetesen tudomásul veszi azt,ha valaki nęm kíván élni a lehetőséggel, amit elózetęsen
ĺľásban kért' Egész egyszerűen elképeszÍĺi az, hogy az eĘárási szabályokat ilyen méľtékben sęmmibe veszi,
külĺincisképpen akkoľ, alnikoľ o maga kéľte. Tudomásul veszik.
Rátémek a napirendi pontok tärgyalésára.

N ap i r e n d I. p o ntj a : o s s zefé r h e t e t I e n s é g í v ia g d lat me g i ndít ĺźs a
Qrósbeli)
E líÍlerj e s ztő: Szkaliczk i Tiin de frakcíóv ezető

Dľ. Kiss László: megadja a szót frakcióvezeto asszonynak.

Szkaliczki Tĺinde: szívből sajnálja, hogy alelnök úr így kivihaľzott, és nem tudták normálisan átbeszélni,
illetve nem tudták meghallgatni azt, amit o szeľetett volna elmondani. Számára is megd<ibbento volt, hogy
szót kért, majd ezek után kiment. Mélységesen sajnálja' Ettol fiiggetlenül mindenkit aľra biaat, hogy
szavazza meg ezt az elóterjesztést, meĺt ez ahatározati javaslat _ még egyszeľ szeretné megismételni _ nem
arról szól, hogy azt állítanák, amely szeľint az osszeféľhetetlenségjelenleg fennállna, hanem arról szól, hogy
1 évig biztosan fenn állt. Szeretnék, megvizsgálni, hogy pontosan mennyi ideig tartott, pontosan mekkoľa
összeget jelentett? Szeľetnék továbbá, ha a Pénziigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság a
vizsgálat eľedményét a Képviselő-testtilet elé triľná.

Dr. Kiss Lászlró: megadja a szót Dęľda Áĺĺm képviselo úľnak'

Deľda Áĺám: kĺjszĺini aszőt. Annyiban térne csak el a konkľét napirendi ponttól elnézéstkéľve polgármesteľ
úľtól, hogy más önkormtnyzatok munkáját is figyelve, itt nincs papíľon ťelszólalási lehetőség azSZMSZ-
ben, illetvę kérdéseket fe|tenni polgármester úľhoz. A napiľendektárgyalásáú követően van mód kérdések
feltételéľe. Mindezt a napirendek elfogadása után szokták megtenni, ami az SZMSZ-ben is benne van. Ha
szerętte volna ezt elmondani a volt polgármester ír, vagy NKE alelnok úr, nem gondolja' hogy ez a
részletkérdés lett volna a lényeg. Lelke rajta.
Ami a napiľendi ponthoz kapcsolódik, azt már ľószben elmondták a napiľendi vitában. Kelemen Viktória
képviselő asszonynak válaszul o is csak aď.tudnáelmondani, amit Szkaliczki Tündę frakcióvezető asszony
mondott. ott ki tud dertilni minden fęlvetés pl. jegyzo úrral kapcsolatban, amit o sem érez finoman szólva
helyénvalónak' de azt is lehet vizsgálni. Puskás Péter elnöke a bizottságnak, minden lehetoség készen áll
ezękľe a felvetésekre is'

Dr. Kiss Läszlőz fontos leszögezni, hogy azokat a felvetéseket, amíket képviselő asszony felvetett,
mindcnképpen lehetósége van a bizottságnak vizsgálni. Szeretné jelezni, hory bármennyire is tętszik
Ön<jknek ez afajta szerep' onök ennek a toľténetnek - és alelnok úľ is - az ęlkövetói és nem a sértetti oldalán
vannak. A mártíľszeľep folösleges.
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Azéľt van egy kicsit z.avarban, mert 20 éves pályafutása alatt még életében nęm látott olyat, hogy valaki egy
év alatt nem ismeľte fel az összeféľhetetlenségét, és más önkormányzatokban sem tud ilyet. Nyilvánvalóan
megéľti a FIDESZ-es képviselok zavarát is ebben a kéľdésben.
Higgyék el, hogy nekĺink scm könnyű ez a helyzet' męľt álmunkban nem gondolták volna azt, hogy egy
állami intézmény és egy nagyon tapasztalt politikus nem veszi észre az' ĺisszęférhetetlenséget akkoľ, amikor
az lbnnáll.
Ezzel együtt természetesen tlrinden kérdés felvetlrető a bizottság tilésén, Javasolja a hatáľozati javaslat
elfogadását'
Kérdése képviselő asszony felé, diľektjelentkezett ki? Kelemen Viktória képviselo asszolry igerrrrel válaszolt.
További kéľdés, észrevétel hiányáball szavazásľatęszi fel az eloterjesztés hatáľozatijavaslatát.
Megál lapĺtja, h tlgy azĹ a Képvi selii-tęstüIct cl lugatlta.

Budapest Főváľos III. Keriilet lbuda-noľĺłsĺnegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének

3 12022, (I. Ż1 .) Határozzta

A Képviselő-testiilet

úgy hatĺároz, hogy felkéri a Pénz'jgyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelo
Bizottságot, hogy folyasson lc vizsgálatot Bús Balázs tisszeférhetetlenségi üryében.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 16 képviselő: 14 igen,2 tartózkodás)

Nĺlpírend 2. ponlja: A rendszeres és rendkívijli gyermekvédelmí ldmogatósban való részesí,tés

ĺeltételeirőI, valumint a személyes gondoskoĺIĺist nyťłjtó gyermekjóIéĺÍ alapellĺźtósról'
azok igényhevételérőI és afizetendóÍ térítési ďíjrłóI szóIó 2/1999. (I. 29.)
ö n kołmĺźnyzati re nde let mó do sítdsa
Qrósbeli)
E lőte rj e s zlő : T urg o ny i D ó n ĺ e l A b so lo n a lp o lg łźr me s le r

Dľ. Kiss Lászlőz megadja a szót Rózsa László Péter képviselő úľnak'

nz -.---.. r 
' 

l! n.L t._'_ 1'-_: - '_!L lu !__!'^: l''_- ^ lr!^--:-^l2.^^.j!l^+ ^ a^nĺ l^^^*L^- ''}ŕl ^: :iĺx^l'_ĺLuzsa Läšzlu ľęlcr: KUsZUÍll a SZUL. l\uszullt' lluBy a l\vPvlJętU-LęÜlulEL a LvLL' wývw.lluv, Lw-ąl ulęJEll

elfogadta javaslatait, kĺjszĺlni a hivatali dolgozók munkáját is, hogy ęzek a gyerekek l00 %-os támogatásban

részesülhettek'

Dľ. Kiss László: kérdés, hozzźszólás hiányában szavazásrateszi fel a rendelet elfogadását'
Megállapítja, hogy

Budapest Főváľos IfI. Kerĺilet obuoa-ľótásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testiilete

az előterjesztői kiegészítésekľe figyelemmel elfogadja- az előterjesztés l ' melléklete szeľinti tartalommal -
a rendszeres és rendkívĺili gyermekvédelmi támogatásban való ľészesítés feltételeiról, va|amint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéľól és a ťlzetendo térítési díjról szóló
211999 . (l. 29 ') önkormányzati renđęlęt módosításáról szóló ll202Ż. önkormányzati rendelete'
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Napírend 3. pontja: Rendelet-temezet a kiizmíivelíÍdésrííI sujlĺj rendelet módosítdsóról
(rúsbeIi)
Előterjcsztő: Béres Andrős alpolgdrmesĺer

Dr. Kiss Lńszlőz kéľdés, észrevéĺel hiányában szavazásrateszi fel a ręndelet elfogadását.

MegáIlapítja, hogy
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Buĺlapest Főváros III. Keľĺĺlet Óľ'ud"-BélaĹsmegyeľ onkormányzat Képvĺselő-testiitete

az előterjesĺői kiegószítésekre figyelemmel elfogadj a _ az elóterjesztés 1 . melléklete szerinti tartalommal _
a közmíivelődésről szőlő 4512018. (XI. 30.) önkoľmányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022.
önkormányzati ręndęlętęt.
(Szavazott 20 kćpvisclo: l9 igcll, l l'arttizktldás)

Napirend 4. pontju: Á Fćívórosi onkormányzatot és a keriileti önkormúnyzafuhąl megÍlletíÍ bevételek
2022. ěvi n egosztdsóróI szióIó Fővóľosi Közgyíílés rendelel-temezet véIeményezese
(rd'łheli)
El[íterjes4tď: Dr. Kíss LásaIó polgórn ester

Dľ. I(lss László: nregadja a szót Cycpcs Ádán' képviselő úľnak.

Gyepes Áaám: a tavalyi évben több milliárd forinttal több iparĺĺzési adó ĺolý be az cĺnkormányzathoz.
Látható, hogy a Főváros által elvégzett tavalyi tervezés nem volt jó, így valószíníĺ, hogy az idei is rossz'
Mivel nincs más lehetőségiik, ezéľt támogatják a hatáľozati javaslat elfogadását.

Dr. Kiss László: kérdés, észrevétel hiányában szavazásrateszi fel ahatźlrozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy azt a Képviseló-testĹilet elfogadta.

Buđapest Főváľos III. Keľület Óbuoa-nétásm€gyeľ onkoľmányzat Kópviselő-testĺiletének

4 / 2022. (|. 27 .) Hatír ozatĺ

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy a Főváľosi Önkormányzatot és a keriileti onkormányzatokat
osztottan megilletó bevételek 2022. évi megosztásáľól szóló rendęlettervezetet
tudomásul veszi.
F'elelős: Polgáľmester
Határidő: 2022. janufu 3 l.
(Szavazott 20 képviselő: 18 igen,2 taftózkodás)

Napírend 5. pontja: A Magyarorszĺtg helyi önkormónyzataíról szlíló 20II. ěvÍ CLnOilX. tiimény
módosííósa miatt, előterjesztés az alpolgdrmesterek íIleíłnényének és a kčiltségtěrítés
iisszegének 2022. januór I. napjálól ĺörténő megóIlapítdsdra
(rdsbeli)
Előlerjeszlő: Dr. Kiss Lószló polgórmester

Dľ. Kiss Lászlĺĺ: megadja a szőtHazaí lván András képviselő úrnak.

Hazai lván András: eltúIzottnak taľtja az alpolgármesteľi béľemeléseket és eléggé szűrreális, hogy ebben a
pontban ekkoľa emeléseket szavaznak meg akkor, amikor zárt ülésen döntenek bajban lévo lakosok soľsáľól,
akik csekély ĺlsszeget szeľetnének igényelni az onkoĺmányzattól. Fontosnak tartja, hogy egy képviselő legyen
elkötelezett, legyen humánus, empatikus az emberekkel. A legfontosabb pedig a lakosok éľdekeinek a
képviselete. Véleménye szerint a képviselők elfelejtették, hogy honnan és miéľt indultak el az önkorméłnyzati
választáson 20 19 őszén.
Kérdése Czeglédy Gergő alpolgáľmester úľhoz; mivel a Kormány nem nyrijt támogatást az alpolgármesteľi
bérek emeléséhez' azaz az önkormányzatnak saját magának kell kigazdálkodnia a béremeléseket.
Alpolgámester úľ honnan fogja pótolni ęzekęt az összegeket?
Megjegyezné, hogy vannak nagyon jó példák Pécs és Éľd városában is, ahol nyíltan kiemelték, hogy nem
kívánnak élni ezekkel az emelésekkel.
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Dr. Kiss László: megadja a szót szkaliczki Tünde fľakcióvezetó asszonynak.

Szkaliczkĺ Tünde: rendkívül szőrakozłatta Hazai lván András képviselő úrnak az a mondata, arnikor azt
mcrnĺĺta. hctgy; ,,elfelo.itętték, hogy honnan jöĺtęk, honnan indLrltak ęl 20l9-[ren'''
Ezzel egyetéľt, de nem feltétlen ik felejtettet el.
Javasolja képviselő úrnak' olvassa el az eloterjesztést, miért is szĺiletett. Az emelés és a kompenzáció nem
azéľt született, meľt úgy gondolták, hogy már itt az ídő az alpolgármesterek fizetésének a megemelésére,
egyszerÍĺen a törvényi kötelezettségnek kell eleget tenniĺik. Az eloterjesztés eľrc1l szól.

Dľ. K|ss LászIó; megadja a szőtHazai lván Andľás képviselő úrnak'

Hazailvĺĺn Andľás: érdekes, de hogy csinálhatja megartPécset Péterfĺ, Attila és Érden Dr. Csozik Lászlő
polgármesteľ úr, hogy azt mondja, nem kíván élni ezzel a lehetőséggel.

Dr. Kiss Läszlőz tájékoztatjaa képviselo urat, hogy Érd és Pécs város polgármestereihez való kérdésintézés
nem tartozik a feladataik kĺjzé.
Megnyugtatja képviselő urat, hogy volt alpolgáľmesteľi tiszteletdíjának a ki nem fizetése bőséges fedęzetet
nyújt, és az emelésęket ki tudják gazdálkodni.Nagy szerencse' hogy ezt így meg tudják oldani, a pénztisszeg
sokkal jobban hasznosul, mint koľábban. Hála a jó istennek pénzénél van a keriiletiönkorrnányzat'
Elegánsnak tartja képviselő rir felvetését' de attól tart, ha így folytatják a beszélgetést, akkor a háztetőn fognak
kikötni, meľl ha rájuk szakad a mennyezet, az egész biztosan komoly személyi séríiléssekkel járna, aminek
a Képviselö-testület tagiait nem szeretné kitenni, akik kilzött vannak rendes, a keľi.iletéft dolgozó tagjai, és

akiknek a személyi épsége mindenképpen fontos számára.
További kérdés, észrevétel hiányában szavazásľateszi fel ahatźlrozatijavaslat fogadását.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testtilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keriilet Ónuda-ľéľásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testütetének

5 l20ŻŻ. (I. 21 .) Halírozata

A Képviselő-testĺilet

úgy hatáľoz, hogy

1. Burján Feľenc foállású alpolgáľmester illetményét 202Ż. január 1. napjától
havonta a polgármester illetményének 9}%o-änak megfelelő mértékben, azaz
bruttó 1 170 000 foľint ĺisszegben és kĺiltségtérítését pedig havonta bľuttó 175
500 foľint összegben állapítja meg.

2. Turgonyi Dániel Absolon főállású alpolgáľmester illetményét 2022. január l.
napjától havonta a polgáľmesteľ illetményének90Yo-ának megfelelő mértékben,
azazbruttő l l70 000 foľint <isszegben, ezen felüljogosult idegennyelv-tudási
pótlékra brutÍő Ż3 200 forint cisszegben, mindösszesen bľuttó l l93 200 forint
összegben és kĺiltségtérítését pedig havonta bruttó 175 500 forint ĺisszegben
állapítja meg.

3. Béľes András társadalmi megbízatású alpolgármesteľ tiszteletd íjźLt Ż0Żz. januáľ
1. napjától havonta bruttó 585 000 forint, költségtéľítését pedig havonta bruttó 87
750 forint összegben állapítja meg.

4. Czeg\édy Gergő társadalmi megbízatźsíl alpolgáľmester tiszteletđijź't 2022'
januáľ l. napjától havonta bľuttó 585 000 forint, kĺiltségtérítését pedig havonta
bruttó 87 750 foľint összegben állapítja meg.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő; azonnal
(Szavazott 20 képviselő: l4 igen' 2 nem,4 tartózkodás)

LO/33



Napĺrentl6. ponÍja: Budapest Főváros III Kerület ibuĺlo-Bék,tsmegyeri Polgúrmesíeri Hivatal 2022. éví
nydrí- és tlíti ígazgatósí sziinet Íďíítaríamónak, tovóbblź a 2022. évi munkaszünetĺ napok
kö ľ tili munkare ndjéne k meg h atdro uÍsa
(rú,$hetĐ

ElćílerjesztíÍ: Dr. Klss Lúszló polgúrmestcr

Dr. Kiss Lásztó: kérdés, észľevétel hiányában szavaztsra teszi fel ahatározati javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy azt a Képviselő-tęstület elfogadta.

Butlapest ľiivánrs lll. Kcriilct oľuĺa_ľélĺĺsnregyeľ Onkoľnrányzat Képviselő-testĺtletének

6lŻ022. (I. 27 .) řIatározata

A Képviselő-testĺĺlet

úgy határoz'hogy:
I. A Polgáľmesteľi Hivatalban a2a22. évben nyári- és téli igazgatási szünetet tart,

amelynek időtaľtama:
a' nyári igazgatási szünetidoszaka: 2022'jűlius 18. napjától 2aŻ2.augusúus21.

napjáig taľtó idoszak;
b. téli igazgatási sziinet időszaka: 202Ż' dęcembet 27 ' napjától 2a23' január 8-

napjáig tańó időszak;
A nyári- és téli igazgatási szünet időta*ama alatt a Polgármesteľi Hivatalban
általános ügyfélfogadás nincs, a Polgáľmesteri Hivatal szervezeti egységei és a
munkatársak üryelet ritján biaosítják a zavartalan ügymenetet és a folyamatos
fe ladatę l látást, v a lamint a lakossági Íigyfé lszo l gálatot'
Felelős: jegyzo, Munkaügyi lľoda irodavezetője
Határidő: 2023. január 8.

II. A Polgármesteri Hivatal Ż022. március 26-źn (szombat / munkanap) záĺva taľt'
Az iigyeletet, a recepciós szolgá|at telefonos tájékoztatás útján látja el.

Felelős : j egyző' Munkaiigy i lroda irodavezetĺi'j e
Határĺdő: 2022. március 26.

III. A Polgáľmesteri Hivatal 2022' októbeľ l5-én (szombat / munkanap) zárvatart.
Az iigyeletet, a recepcićls szolgálat tęlefonos tájékoztatás útján látja el'

Felelős : jegy zó, M unkaĹigyi lľoda irodav ezetője
Határidő: 2022' oktőber 15.

IV' A Polgármesteľi ř[ivatal 2022. á.prilis 4_én (hétfőn) zárvatart. Az iigyfelek
tźĄékoztatástft a recepciós szo|gálat látja et.

Felelős: jegyzó, Munkaügyi Iroda irodavezetóje
Hatáľidő: 2022. źryri|is 4.
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

Napirencl 7. ponĺja: EgyíittmíÍködési megáltapodlűs kötése a Magyar Úszó Szövetségget

ér*teĺi)
Elćíterjesztő: Dr. KÍss Lószlĺó polgúrmester

Dľ. Kiss Lászlőz Gyepes ĺaam képviselő úľ már koľábban jelezte tárgyi eloteľjesztéshez

összeférhetetlen ségét.

Gyepes Ádám: igen, így van, fenntaľtja'
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Dľ. Kiss Lászlrő: kérdés, észľevétel hiányában szavazástateszi fel a hatáľozatijavaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos IIl. Kerĺllet ouuoa-Retásmegyeľ onkormányzĺĹ Képviselő-testĺiteĺének

7 l2a22. (I. 27.) Hatáľozata

A Képviselő-testĺilet

úgy határoz, hogy támogatja a Magyar Úszószövętséggel való Együttmťiködési
męgállapodás megkötését az elŐterjesztés melléklete szerinti taľtalommal és cgyben
felkéľi a Polgármesteľt annak aláirására.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: azonnal
(Szavazott l9 képviselő: l9 igen, egyhangri)

Napirend 8. pontja: Elni)kségi tag jelöIése a III. KeriiletÍ Tołna ěs VívlĎ EgłIetbe
(rdsbelí)
Előterjeszlő: Dĺ Kiss LószIó polgórmester

I)ľ. Kiss Lászlĺí: előtedesztőként jelzi: ezegy korábbiegyesi'ileti alapszabály által fenntartott jog, amelyet
tovább visznek, a jelölt elfogadta a jelölést.
Kérdés, észręvétel hirłnyában szavazásrateszi fel ahatźrozatí elfogadását.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest F'őv:ĺľos III. Keriilet Ónuda-ľélcĺsmegyer onkormányzat Képviselő-testĺiletének

8 /20Ż2. (I. 27 .) Hłtározata

A Képviselő-testüIet

ilgy hatźroz, hogy a III. Kerĺileti Torna és Vívó Egylet elnökségi tagjának Puskás
Péter képviselőt jelöli.
Felelős: Jegyző
Határĺdő: 30 nap
(Szavazott 20 képviselti: l 8 igen, 2 tartőzkodás)

Napírend 9, pontja: ovodai kijrzelek mlúĺlosítósa

drdsbetĐ
Előterjesztő: Dr. Kiss Ldszló polgórmester

Dr. Kiss Lászlő: Kéľdés' hozzászóIás hiányában szavazásra teszi fęl ahatározati javaslatelfogadását.
MegállapĘa, hogy azt a Képviselő-testiilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keriitet Óuuaa-ľcliásmegyeľ onkormányzat Képvĺselő-testületének

9 / 2022, (I. 27,) Határ ozata

A Képviselő-testĺilet

űgy hatfuoz, hogy jóváhagyja az alábbi köľzetmódosítast

Juhász Gyula utca 9,1 l Gyermeksziget Montessoľi Óvoda
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Királyok űtja 27 l-végig (páratlan) és
l8O-til végig (páros) Gyermeksziget Montęssori Óvoda

Kiľályok űtja l-269 (páratlan) és
2-178 (pálos) Piýpang Művészętiovilda
Saľoglya koz Piýpang Mťivészcti Ovoda

Somogyi József kĺiz Óbudai Mesevilág ovoda

Felkéľi a Köznevelési és Kultuľális Főosztálý, hogy a változásokat a KIR
ľeudszeľben is ľögzítse'
Felclíís: Polgáľtltcstvľ
HntńľiĺIő: o döntést kövoto 15 rrapon boliil
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Napírend I0. pontja: Nyóri iigjlelet az óvodtźkban

firósbeli)
Előlerjesztő: Dr. Kíss Ldszló polgdrmester

Dľ. Kiss László: kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel ahatärozati javaslat elfogadását.

Megállapítja' hogy azt a Képviseló-testüIet elfogadta.

Budapest Fővríľos III. Keľület Óbuou-notásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testületének

I0 l2o22. (I. 27 .) Határozata

A Képviselő_testület

űgy batároz, hogy elfogadja az óvodák 2022. évi nyáľi nyitvataľtási rendjét az
előterjesztés melléklęte szerinti tartalommal.
Felelős: Polgáľmesteľ
Hatáľidő:februáľ l5.
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, eryhangú)

Napirend 11. pontja: obudat Sport és Szabadidő NonproJit Kortóĺolt FeletősségíÍ Tórsasúg tevékenységét

leuÍró _ ki)nyvvčĺsgĺilattal aldlómasztolt - beszdmotó elfogadósa
(rúsbel)
E lőt e rj e s zt(Í: C ze g lé ĺIy Ge r g ő a lp o lg dr mes te r

Dľ. Kiss László: kérdés, hozzászólás híányában szavazźsra teszi fel ahatérozati javaslat elfogadását.

Megállapĺtja, hogy azt a Képvisęlő-testület elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľület otuaa_néLuĺsm€gyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

1l t2022. (I. Ż7 .) Határozata

a" Óbudai Spoľt és Szabadidő Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét
lezárő - könywizsgálattal alátámasztott - beszámoló elfogadásáľól

A Képviselő-testiilet

űgy hatáľaz, hogy elfogadja a, obudai Sport és Szabađidő Nonprofit Koľlátolt
Felelősségű Táľsaság tevékenységét lezärő Ż0Żl. beszámolóját az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal'
Felelős: ESERNYOS Kft. i'igyvezetője
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 14 igen, ó nem)
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Napirend 12. pontja: Az Esernyős ibudai Kutturdlis és Sport Nonprolit Korlđtolt Feletĺísségíí Tórsasdg és
az obudai Sport és Szabadidíí NonproJŤt Korlótolt FelelősségíÍ Tdrsasdg
heolvadússal összefiiggő věgleges - könywiugúlaltal aldtdmasztolt -
v ug! o n mé rl e gé n e k é s v a gy o n le ltdr ón a k e lfĺlg uĺIás a
(Irúsbeli)
E lűterj e s zl ő : Cze g l eĺIy G e rg ö a I p o lg úrme sle r

Dľ. Kĺss Lr{szló: kéľdés, hĺrzzászólás hiányábalr szavaztsra teszi fel ahatározati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy azt a Képvisęlő_testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet otuĺa_ľéľásmegy€ľ Önkoľmányzat Kópvlsclő_tcsttllctónck

12 l20z2. (I. 27 ;) Hztärozatz

a'z Eseľnyős Óbua'ĺ Kultuľális és Sport Nonpľofit Koľlátolt F'elelősségű Táľsaság és az
obudai Spoľt és Szabadidő NonprofiÚ Koľlátolt Felelősségíi Társaság beolvadással
iisszefüggő végleges kłinyvvizsgálattal alátámasztott vagyonméľlegének és
vagyon leltáľának elfogadásárĺĺl

A Képvĺselő_testĺilet

igy hatźroz, hogy elfogadja a beolvadó Óbudai Spolt és Szabadidő Nonpľofit
Koľlátolt Felelősségti Társasá5 az áNevo Eseľnyős obudai Kulturális és Spoľt
Nonprofit Kft és a jogutód Esernyős obudai Kulturális és Spon Nonpľofit Kft
vagyonmérlegeit és vagyonleltáľait az előterjesztés melléklete szęľinti taľtalommal.
Felelős: EsERNYos Kft' ügyvezetője
Határidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: l4 igen, 4 nem,2 taĺtőzkodźĺs)

Napirend 13. pontja: A Szent Margit Rendelőíntézet Nonprolit KÍt. 202I. évre szóIlí Üzleti Terv és
MíÍkiidésÍ Tdmogatós uźrĺj mĺĺdosílósa
(rúsbeIĺ)
ElőterjesztŕÍ: CzegtéłIy Gergő alpolgdrmesler

Dľ. Kiss László: megadja a szót Kelemen Viktória képviselo asszonynak.

Kelcmen Viktória: az előterjesztés máľ tavaly is volt a Képviselő-testület előtt. Tekintve, hogy az állami
ťlnanszirozás növekedése már a tavalyi év folyamán is jelen volt, lehetőség lett volna arra, hogy év közben
felújításokat,vagy intézkedéseket tegyen az Önkormányzat, ami a kerületi lakosok érdekeit szolgá|ná.

A Felügyelĺĺ Bizottság elnöke, Debreczeny István levęlet kĺildött Czeglédy Gergő alpolgármester úmak,
amelyben megindokolta, hory miéľt nem támogatta ezt az előterjesztést. l45 MFt lett elvonva az
önkoľmányzatitámogatásból, illetve ennyivel csökkent az önkormányzatĺ támogatás, amit a Szent Maľgit
RendeI öintézetľe lehetett volna fordítani.
A lęvélből egyetlen soľt idéz: ,,a Csobánka téľre felvétęlre jelentkezett egy fiatal orvos, de a körtilményeket
megláwa azonnal visszavonta a jelentkezését''. Elég szomoľú, hogy ez megtörtént, ezek miatt nem tudják
támogatn i az előteľjesztést.

Dr. Kiss Lászlĺí: lenne helye annak a 3,5 MFt-nak, aĺnit a Koľmány tavaly decemberben elvont, mert például
abból a pénzbol újították volna fel a Szent Margit Rendel<íintézetet. Azok a forľások, amelyekről onök
beszélnek, nem elegendőek a Csobánka téri rendelo felújítására, szemben a'z:za|, amĺt az onök Kormánya
elvont. Sokkal iigyesebb irělny az, amit most képviselnek. A 3,5 MFt elvonása nyilván védhetetlen szituáció.
Nyilvánvalóan onök tudják a különbséget a két (Szent Margit Korház - Szent Margit Rendelointézet)
intézmény kozott.
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Azt gondolja, hogy az egészségiigyre szánt minden forrásnak helye van, és emlékei szeľint a tđ'bbletfoľľás
abból száľmazik, hogy a Kormány mégis kifizette az oltási tevékenységért járó pénzt a szakrendęlő szźlmźra,
amit egyébként a III. kęrületi ĺinkormányzat elolegezett meg. Így kalkulálták a költségvetést.
Megadja a szőt Czeglédy Geľgö alpolgármestęr úrnak'

Czegtédy Gcľgiĺ: valtlban arról van szó" hogy a most érkezętt tbľľások a ktlľálrhan clőlcgczctł foľľásokal
pótolják. Mint céltámogatás nem lenne korľekt, és büntetójogi szempontból sem lenne célszeľti másra
forĺlítani'
Az előterjesztés Čisszefoglalja, hogy ezt az osszeget' az, egésr.ségügy koľábbi évek fejlesĺéseire kapta, amit
ĺlĺ ťinkĺlrlllĺillyľn| olíĺlogozcĺl rrleg. Mĺlst' ĺllogkapl'ĺik a pótlrísát. A kasszamaradváný' a kintlévöségekro adja
az A|laĺn, vagy a minisztériuut, tehát lrcrll ftrľdíthatiák ulyall [igyt'c, atltely ĺlellt kintlévoség.
A jubileunli jutalolr: a másik, anrinek a fedezete megéľkczctt, ki lctt fizctvc.
A rendelőket fejlesztik, - a ma is van ilyen napirend -, a gyermek-szakrendelő i'igyében 1'2 Md Ft-nál is több
fbrrást tęľveznek elkölteni, míg a Viirösváľi úti szakrendęlőľe is egy hasonló volumenii összeget teľveznek,
amelynek jelenleg zajlik a tervęzése. Célszerĺĺtlen báľmilyen beruházást eszközölni' amíg a forrást
globálisabban nem ládák.
A Csobánka téľ esetében ismétęlni tudja polgáľmesteľ urat. Az a ptrt, ahovatartozik Debľeczeny úr is, 3,5

MFt-ot vett el, és ezek után leírja, hogy a ręndęlő micsoda állapotban van.Ezt a tudathasadásos állapotot
vé|eménye szerint ideje lenne befejezni' Ebbęn csak az a szomorú' hogy a politikusok itt tilve mondhatnak
akármit, męrt a nép elótt felelnek. Viszont Debľeczeny úrnak a felelőssége ezen tovább megy, meľt a
Felügyelő Bizottsági tag nem utasítható semmilyen politikaí éľdek mentén. Egyetlen kötelezettsége Van'
hogy az' alapító éľdekei és a cég, azon társaság érdekeit kövesse, amely táľsaság Felügyelő Bizottsági tagja.
Debreczeny úr levelében valóban fęlsorolt négy pontot. Az első nettó szervezési megjegyzés, hogy a
várakozási idők nem csökkentek. Ennek mi köze van ahhoz, hogy megérkezett 60 MFt. Ez szervezési iigy,
nem ide tartozik.
A második a Csobánka téri szakrendelo. Eĺmondta, hogy Debreczeny úr forduljon orbán Viktorhoz' Varga
Mihályhoz, Bús Balázshoz, hogy miért vettek el innen 3,5 MFt-ot' Egymással beszéljék meg, męrt eZ a
FIDESZ beltigye. Elvette, és ezért ne támadjon mást. Elvették az óbudaiaktól.
Az infrastľuktuľális háttéľ a levél negyedik pontja. Nem tudja, hogy Debreczeny István vagy a FIDESZ
fľakció elolvasta-e egyáltalán az előterjesztést, hiszen ott van a fejlesztési taľtalékban 25 MFt. Debreczeny
lstván erľe Íigyet sem vetett. Ez eddig nem volt' A megérkezett pénzből 25 MFt-nál is több pénz fejlesztési
--- 'a-- 1 !|l-- ) )^ l lÍ t' l l ll !' t l!' - lll l--_j:l^r c^:l^-J!-: 

-'^^Ll!---!|'''ltaĺ'ĹŻĺlcKoa tcttęK. UByaÍlaKKor et Kcll monuJa' Í\)gy ęz tlęĺrl clęB a lll. Kglult'l ltrJlt'sztEsl PtuulctĺlaltraK
kezęlésére. Készül a gyeľmekszakrendelő tervezése, amelynek kivitelezésére a foľrás ręndelkezésľe áll' a

Vorösvári úti rendelő fejlesztéséľe szintén maradt l,3 milliárdforintnyi keret, meľt 3,5 milliárdforinttal a

FĺDESZ megkurtította az önkoľmźnyzatol Nem lehet azt mondani, amelyekkel a FIDESZ vádaskodik, hogy
az egészségigyből foľráskivonás történik.

Dľ. Kiss Lász|ó: megadja a szót Turgonyi Dániel Absolon alpolgáľmesteľ úrnak.

Tuľgonyi Dániel Absolon: nagyon-nagyon cinikusnak érzi a beszélgetést' tekintcťtel arra, hogy a FIDESZ
tisztában van azzal, hogy milyen áIlapotban van a ręndęlő. Ha nem, akkor egészen érdekes módon
iľányították a keriiletet hosszú éveken keresztül. EZért biztos abban, hogy az a pénz, amit a Kormány
dęcember 3 1-én elvont a keľülettol, sziikséges lenne ahhoz, hogy a Csobánka téľi ręndelőt normális állapotba
tudják hozni, azzal ellentétben, amit csináltak, hogy kívtilről nagyon szép ľendelőt varázsoltak' beltilľő| pedig
hagýák úgy, ahogy most van.

Dr. Kiss Lászlőz jelzi a tobbségi képviselőknek, hogy minden előteľjesztést mindenkinek joga van sajat
politikai hitvallásának megfelelően értelmezni. Ebben semmiféle ktilcinlegesség nincsen. Aa majd az idő és

az embęľek ęlđöntik, hogy kinek van igaza' Ezzel egyutt azonban egy Felĺigyelő Bizottsági tagnak felhívná
a figyelmét aľa, hogy a szakszerűségés ajogszerűség tękintetében irányítani kell atevékenységét, mert a
táľsaság működését illetően jogi felelősséggel tartozik. olyan javaslatot tenni a Képviselő-testtilet felé,
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amelyben egyébként címzett támogatást másľa köItsön el, azért nem biztos, hogy ajánlaná báľkinek is, mert
a Képviseló-testĺilet tagjainak nem feltétlen kell tudnia, hogy töľvénysértésľe biztatná'azintézmény vezetójét,
vagy kötelezné. Viszont Debľeczeny úmak, vagy báľkillek ezt kell tudnia. Mindenkinek van felelőssége, de
eltéľó. A politikai vćlcményalkotás mindenkinek adoą azt a Képviselő{estület biztosítja.
További kérĺlés, ész'ręvétel hiányában szavazásra l.eszi ľęl a határĺrzaĺijavaslat elfogadását'
Me gál lap Ítj a, ltogy uzt łr Képv ise lo_testü let e l fogrrĺlta.

Budapest Főváľos III. Kerütet Óuoaa_ľéľásmegyer Onkoľmányzat Képviselő-testiitetének

13 /20Ż2. (I. 27 .) Hatá rozata

ĺ Szent Mnrgit Renĺlelőintézet Nonpľnfit Kfŕ.202l. óvľo ľzólĺń fizleti Terv és Mĺikłĺĺléni
Támogatás záľĺó módosításáľól

A Képviselő-testület

ťtgy hataroz, hogy a Szenĺ Margit Rendelőinĺézet Nonprofit KÍt. 2021. évre szóIó
Uzleti Terv és Mtikĺjdési Támogatłźs záľó módosítása" címu előteľjesztést
jővźhagyja és felkéri a Szent Maľgit Rendelőintézet képviselójét, Dľ. Budai András
ügyvezető ígazgatót az előterjesztés taľtalma szerinti felađat végľehajtására.
Felelős: Dľ. Budai András iigyvezetĺi igazgatő
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 20 képviselö: l4 igen,6 nem)

Napírend 14. pontja: Diintés ibuda-Béktźsmeg,ler Vdrosfejlesztő Nonprolit KÍĹ 2022. évi iizleti tenérőt
(rlísbel)
Előterjesłő: Czeglécly Gergő alpolgármester

Dľ. Kiss László: kérdés, hozzászőlás hiányában szayazźÉra teszi fel az előterjesztés hatáľozatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testtilet elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľület otuaa_nĺľásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testületének

l 4 / 2022. (I. 27 .) IJiatźĺľ ozata

o bud a-Be nĺ$m egy€ ľ Vá ľosfej lesztő Non p ľofit KÍĹ 202Ż. évi tizleti tervéről

A Képviselő-testüleĺ

Úgy határoz, hogy elfogadja Óbuda-gékásmegyeľ Városfejlesztó Nonprofrt Kft.
202Ż. évi üzleti tervét
Felelős: Óbuda_gekesmegyeľ Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft. Ĺigyvezetője
Hatáľĺdő: azonnal
(Szav azott 2 0 képvi selő : 1 8 i gen, 2 tartizkodás)

Napirend I5. pontja: Döntés ibuda-Békósmegĺer Wźrosfejlesztĺí Nonproftt Kft. Feliigłelő Bizotlsógí
iigy r e n dj é n e k e lfo g adó s dró l
(rĺÍsbeli)
Előterjesilő: Czeglédy Ge rgő alpolgĺÍrmester

Dľ. Kiss Lászlóz kérdés, hozzászőlás hiányában szavazásrateszi fel azeloterjesztéshatźrozatijavaslatát
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testĺilet elfogadta.
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Budapest F'őváľos III. Kerĺilet onuda_nétásmegyeľ onkoľmányzat Képvisclő-testiileÚének

|5 ĺ2022, (L 27 .) Határozatl

Ótuaa-ľoLlĺsmegyer Városfejlesztiĺ Nonprofit Kft. T'elügyelő Bizottságĺ ügyľendjének
eltbgndĺĺsńľól

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy jóvríharyja obudĺ-gékrĺsmegyeľ Vóľosfejlesztő Nonpľofit Kft.
Fclíigyclii Bizottsrĺgíĺluk ügyrclrdjét uz clĺ5teljesztés l. meĺlékletébcrr foglalt
taľtalommal.
Felelős : oĺuda- gekĺSme gyer Váľosfej lesztĺi Nonprofit Kft ' tlgyvezetöj e
Határidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 1 8 igen, 2 tartózkodás)

Napirend 16. pontja: Dłintés obuda-nékrźsmegler gyermekszaketlótlisónakfejlesztésérőI

đrĺźsbeti)
E líÍt e ýe szt óĺ : Czeg l é dy G erg ő alp o lg órme s t e r

Dľ. Kiss László: megadja a szót Kelemen Viktória képviselő asszonynak.

Kelemen Viktóľia: a gyermekszakellátás fcjlesztéséľől szől az előterjesĺés, amelynek a 2. oldalán szerepel
egy olyan mondat, hogy: ,,afelmérés eredményei alźttámasztjátk, hogy egy koľszerűen felszeľelt egészségügyi
intézmény, mely magába foglalja aközťlnanszíĺozot1alap_ és szakellátást, illetve magánfinanszírozaítellátás
igénybevételére is lehetőséget nyújt''' Ezt nęm teljesen éľtik, tekintve, hogy egyéľtelmiien leírták, hogy
fizetös ellátásokat is terveznek bevezętni. A kampányban nem eztígérték, amit furcsának találnak.
Az előteľjesztés elején szerepel' hory megkérdęzték a lakosságot, az agglomęrációban élőket, és a
lakosságot, kérdóíveztek. Ha a szakrendelő léĘĺin, a kerületi onkormányzat nem fogja tudni egy az egyben

finanszíľozni. Megkeresték-e ezeket az önkormänyzatokaÍ? Van-e esetleg szándéknyilatkozat an.a

vonatkozóan, hogy ők ebből ľészt fognak vállalni? A NEAK-kal esetleg van-e valami folyamatban? A
maj dan i ťlnanszír ozások kapc sán vannak-e tárgyalások?

Dr. Kĺss Lászlőz megadja a szót Rózsa Lászlo Péter képviselő úrnak,

Rĺĺzsa Lásztő Péter: megkĺiszöni és hálas mindazoknak, akik a gyermekszakendelővel kapcsolatban bĺíľmi
munkát elvégeztek, munkájuk pótolhatatlan. Boldog, hogy végre a gyermekszakľendelő kialakítása

elkezdődhet. Az cinkormá-myzati választáson minden eĘével azértdolgozott, hogy a III. kerülęti lakosok
minden létfontosságú vizsgálatot megkapjanak, és ne utazással vagy időpontravárakoztlssal töltsék az ídőt.
Minden szülő egyetlen kincse a gyeľmeke. Kisfiának tett ígéretéhez tartolta magát, ami szźlmára nagyon

fontos volt.
Amit viszont nagyon hiányol, ćs kiemelten fontosnak tart a gyermekszakrendelővel kapcsolatban, hogy
hiányzik a gyermekno győgyászat, ilĺetve a ľadiológia' Szeretné kémi a Képviselo-testületet, legyen egy újabb

közvéleménykutatás a lakosság felé. A hozzá eljuttatott gyermekorvosok véleménye szerint ezek
létfontosságúak. Kéľi, szavazzanakj avaslatáról.

Dr. Kiss Lászlőz ilyen formában nem tudja feltenn i szavaztłsraajavaslatot' Újravégezze el az onkorm ányzat

aztazigényfelméľést, amitelvégzeĹtHazai lván Andľás koľábbi alpolgármester?

Rĺizsa Lászlő Péteľ: igen. Ha az ke|l, hogy ezek a létfontossá gű vizsgźúatok meglegyenek a gyeľekeknek,

akkor igen.
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Dľ. Kiss László: nem fogja támogatni, hogy hátľáltassák a gyeľmekszakrendelő projektet azza|, hogy íjra
elvégezzék azt a felmérést, amit Hazai |vź.ľ. Andľás alpolgáľmestęr már koľábban elvégeztetett az
onkormányzattal' A javaslatot fel fogja tenni szavazásĺa.

Rózsa László Póteľ: ktiszdni.

Dľ. Kiss László: megadja a szót Czeglédy Gergo alpolgármester Ĺrrnak.

Czeglédy Geľgő: Kęlemen Viktóľia képviselőtársa kércĺésére válaszolva elmonrlja, hogy a III. keľiileti
lakĺlsokniil mindon osotbon nz ingyenosségol szereĺĺlék. A NF,AK-k.q| tnég netll iĺloszeľĺi a táľgyalás. A
táľgyalások vélhetóęn az év második felében már iclőszer{ick lcszlrck, akkor clirrrlídák.
Rózsa Lászlr5 Péteľ képviselr5trłr'sának javasolja, lrogy a ház'iorvosok véleményÓt továbbitsa ľészćľc, és

továbbítani fogja a megfelelo helyľe kivizsgálásra, szakmailag visszatéľnek erre a felvetésre.

Dľ. Kiss László: megadja aszőtHazai lván András képviselő úľnak.

ĺJazai lván András: egyetéľt Rózsa László Péteľ úr hozzászőlásával, Azzal egészítené ki' hogy azért is lenne
fontos, mert ezzel is le lęhetne venni a teľhelést, a BETHESDA és a Budai Gyermekkórházról.

Dľ. Kiss László: csak a jegyzőkönyv éľdekében kéľdęzi, hogy Hazai lván Andľás képviselő ĺrr egyetértett
azza\ a hozzászólással, amely szerint a tevékenységének egyetlen sikeréľe mondja azt,hogy nem siker, és

űjravégezzék el? Nem érti!
Czeglédy Gergó alpolgármesteľ úr által elmondottak Rózsa László Péteľ rir felvętéseirę érdemi és kielégítő
vtúasz lehet. Ebben az aayagban nem található a konkľét szakľendelések felsoľolása tekintve, hĺlgy az
Önkormányzat egy még nem felépített és kialakított szakmával kapcsolatban nem vindikálja a jogot ahhoz,
hogy egy konkrét szortimentet alkosson. Arľól szól csupán azanyag, hogy ezt milyen stľatégiák mentén teszi'
Abban az esetbenn ha bármilyen fęlvetések vannak, hogy milyen konkrét szakľendelések kerĺiljenek
kialakításra, akkor azzal az anyaggal, amclyet egyébként az Önkormányzat ťelmért, tehát azzal egyíJtt eľ:e
tudnak javaslatot tenni anélkĹil, hogy újrakezdęnék ezt a munkát.
Aľľól van szó - és köszöni Kelcmen Viktória képviselo asszony felvetését -' hogy ez'ek azok a fontos
kérdések, amikrol beszélni kell. Sajnos a NEAK ľendszeľe egy 3-5 éves eryeztetési folyamatot alapoz meg,
!-.- lllr.t..)/ltt.tJrri!t!-,-i!,-L!-:,-,,-L:^^1/!---:-^l!.^^.i:t^.-^1, 1^-]-)^^l-:tEs IltrKlK a KUZ()LL Kęll ValaszlaÍlll'lK' ęs ęz ętsy vllaBus uo|ltęst PUIlrJa il t\t'lrvlsęlu-LęJlulglltlJl\ vš lltlllutllKlL

nagyon bíztatana, hogy fontolja meg a szavazásánál, hogy elmegy ębbe az iľányba. Igy egészen biztosan az
onkormányzat hosszú távon kötelezettséget vállal a gyermekeik egészsége érdekében, de egy 3-5 éves

egyeztetési időszakot nyilván elkezdenek a NEAK-al, aminek nem tudják mikoľ lesz vége. Ez évtizedek óta
egy hosszú folyamat. Yagy azt mondja a Képviselő_testĹilet, hogy nem vállalja ezt a kockázatot.
Azt javasolja a Képviselő-tęstiilętnek, hogy vállalják fęl és ezeket a költségvetési forrásokat távlatilag
hely ezze el az onkorm tny zat kĺĺ ltsé gvetésében'
A másik, hogy milyen olyan szolgáltatást tudnak nyújtani a nęm kęrületi lakosoknak, amelyek nem gyengítik
a keľtileti lakosok hozzáférési lehetőségeit, ugyanakkor javíthatják a 

',dolog'' 
jövedelmezhetőségét. Még

egyszer hangsťrlyozza' nem a kęrületi lakosokľa iľányul. Nagyon-nagyon igaza van képviselo asszonynak
abban, hory szükségęs az agglomeľációs telepiilésekkel való eweďetés. Polgármester társaival amikoľ az

agglomeľációs településeket körbejárta, akkor mindegyikkel bęszélt arľól, hogy elvi szintęn mit szólnának
kapacitĺís vásárlásáról'
Ami nagyon_nagyon lényeges, hogy ez nem tud addig megkezdodni, amíg nem látják a kialakított
szakrendelések ľęndszęľét, meft a kerület lakosainak szęretnének szakľendelőt létesíteni, Ez a céljuk.
Ebben a percben nem tudják, nem látják telesen világosan a kapacitási kérdéseket, de ezzel egyiitt, amit
képviselő aSSZony kérdéseket ľelvetett, nagyon-nagyon fontos irányai a fejlesztésnek.
Aĺ javasolja a Képviseló-testĹiletnek, hogy fogadja el a stľatégiai tervet és természętesęn a NEAK-al
egyeiĺtetni kell arról, hogy milyen szolgáltatást tud beťogadni, Töretlen, és hosszú ideje fennálló tapasztalat
és az általunk felkéľt szakéĺők tapasztalata is az, hogy 3-5 éves munkáról van szó, még egyjelenleg létező
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kórház esetében is. Alapja a bcfogadásnak a működés. A rendszer nem rigy működik, hogy 
',puszira''

befogadnak valamit és a NEAK már fizęt is.
Stabil működést kell megalapozni míelőtt a NEAK-hoz fordulnának'
Képviselĺĺ ťrrnak elfogaďhatő az, hogy a konkľét szakľendelések kapcsán tett javaslatait megteszi Czeglédy
alpolgáľmesteľ ílrnak, tekintettel arra, hogy most a Képviselő-testiilet nem dtint ajavaslatokról. Nem szeretné
lassítani a lirlyamłrĺtll azzal,hogy ťljra elvégzi az cirrkormányzat azÍ, amit már egyszęľ elvégzeľÍ.
Megadja a szót Rózsa László Péter képvíselő úrnak.

Rózsa LászlĺĎ Péteľ: egyetéľt Czeglédy Gergő alpolgármester úľ által elmondottakkal' Továbbítani fogja felé
a gyęľmękorvosok írósos dokumentumait, amit mogkepott' hogy mi és miéľt hiĺínyoo.

Dľ. Kiss Lrłszlĺi: tĺ;hút ukkoľ cz clľogĺdhutó uz Ön szúmúľu is?

Rrĺzsa László Péteľ; teľmészetesen' csak ki kell egészíteni.

Dľ. Kiss Lőszlóz akkor nem tartja fenn a javaslatát?

Rózsa László Póter: köszönöm polgármester úľ a szót.

Dľ. Kiss Lászlôz akkor nem tartja fenn képviselo úľ a javaslatát?

Rózsa László Péteľ: fenntaltja javaslatát.

Dr. Kiss Lászlĺó: abban azesetben' horyha on eljuttatja a javaslatokat Czegléďy úrnak, meľt most még nem
döntenek aľról, hogy milyen egészségügyi intézményeket alakítanak ki, akkor ugye nem tartja fenn azt a
javaslatát, hogy állítsák meg ezt a folyamatot, és végezzék el újľa azt a munkát' amit Hazai Iván Andľás
koľábbi alpolgáľmester űr irěnyiÍáłsával máľ elvégzett az onkormányzat?

Rózsa László Péteľ: megértette, és koszĺjni...

Dľ. Kiss László; még most sem éľti, képviselő úľ ťenntaľtja_e a javaslatát vagy sem

Rózsa Lászlő Péter: az elóbb már mondta, hogy nem tartja fenn a javaslatát'

Dľ. Kiss Lászlő: elnézést kéľ, de ęz a nap számtra tele van vicce s meglepetésekkel.
Megkĺiszĺini mindkét képviselő asszony segítségét.
További hozzászólźs hiányában, szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Ónuoa-trékásmegyer onkoľmányzat Kópviselő-testületének

rc nazz. (Í. 27 .) ľJat'ározata

A Képviselő_testület

így hatáĺoz,hogy
|.)támogatja azelőterjesztés mellékletétképezo,azEgészséges Budapest Program

keľętében létrejött Iv 1944612021/EBPFO iktatószámú Támogatói okiľat alapján
elkészített szakmai progľamot, és tulajdonosi hozzáĄárulását adja aZ
önkormányzat 1/l tulajdonában áilő,természetben a 1039 Budapest, Vízioľgona
u. 8. szám alatti ingatlan (hrsz: 6232Íl14) funkcióváltásával járő felújításához.

2.) felkéľi a Szent Margit Ręndelőintézet Nonprofit Kft-t a Vizioľgona utca 8. szám
alatti telephely üzemeltetési modelljének kidolgozttsáľa, továbbá azintézményi
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átszeľvęzéssel összefiiggo szakcngedćlyek beszeľzésének, valamint valamennyi,
az érintętt egészségügyi szolgáltatás elindításához szükséges, intézményt érinto
szab ály zat módos ításának e lőkészítésére.

3.)megbízza az obuda_Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a beruházás
pľojektmenedzseľi feladatainak ellátásával, melyľe 13.000.000' - Ft éftékben
megbízási szeľzödést köt'

Felelői: Polgáľmeste., Óbuda_Békásmegyeľ VáľosfejleszÍo Nonprofit Kft., lbudai
V agyonkezelo Nonpľotit Zrt.

Határiđő: l .) Ż022' január 3l .

2.) a kivitelezés uliiszaki átadás-átvétele
3.) 2022. Januáľ 3 l.

(Szavazott 2() képviselő: l6 igen. 4 tartozkoĺlás)

Napirend 17. pontja: Döntés a Nemzeti oví-Sport Program 2022/2023. évre vonaÍkoaó pótyózatdnak
benyújtósórłól

'iiff !rr!!, - r, Czeg I é dy Ge r g ő alpo lg dr me ster

Dr. Kiss Lászlĺó: kérdés, hozzźszőlás hiányában szavazźsrateszi fel azelőterjesztés határozatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváros III. Kerĺilet oĺuoa-géłásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

17 ĺ20Ż2. (l. 27 .) Határozlta

A KépvÍselő_testĺilet

űgy határoz,hogy

1.) a Magyarorszálg önkoľmányzatairól szóló 201 l. évi CLXXXIX. törvény (Mtitv.)
59. $ (3) bekezdésében biztosított jogkĺlrében az előterjesztés tź"ľgyä,ŕlan

visszavonja a Váľosfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére az
Önkoľmányzat 2OŻ2' évi összevont költségvetéséról szóló 39lŻ02l. (XII. 21.)
ĺinkormányzati rendęięt i2 $ (2) bekęzdés 'o) pontjában tiruhtlzotl döĺitési
hatáskört

2.) elindul az ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett Nemzeti ovi-Spoľt
Program 2022. évi páiyázatěln a Piýpang Mtĺvészeti ovoda, Gyöngyforrás
Tagóvoda, l03l Budapest, Dósa u' 4. (231l3/8 hrsz.) szźlm a|atti telephelyén
6x12 méteres míÍfüves multifunkciós kispálya megvalósításával és
felhatalmazza a Polgármestert a pźilyźnathoz kapcsolódó dokumentumok
aláírására.

3.) nyeľtes pályázat esetén biaosída a2022. évi páúyázathoz szĺikséges 5.200.000 Ft
önęľőt a ,'Nemzeti Sport ovi Pľogram'' költségvetési kiadási e|őkányzat terhére'
továbbá elĺizetes kötelezettséget vállal bruttó l,5 millió foľint fedezet
biaosítására a területeIokészítő munkálatok számáraa2023. évi költségvetésben.

4.)a pĺlyánat előkészítési és lebonyolítási feladataival az obĺda-Békásmegyer
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg a Közszolgáltatźsi szerződés 3.2.l és
3.2'2' pontban rögzítettek alapján.

S.)előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes pá|yázat esetén 15 éven
kereszttil az intéňény uugyongu"óálkodási feladatait ellźtő Óbudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére a miĺfüves - multifunkciós kispálya
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karbantaĺtási k<iltségeinek fedęzeteként az évi bruttó 200.000 Ft-ot az egyes
üzleti évben biztosítj a.

Felelős: Polgármester, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonpľofit Kft.
Hatáľidő: 2022. februat l.
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangrl)

Napirenĺl 18, pontja: Döntés ,,Kł)zvikígítđsÍ vagyonelemek ĺuĘdonba adĺźsa" tórgyú Megőllapodlísór<ól
(rásbel)
E lőterjesztő: Czegléĺly Gergő alpolgórmester

Dľ. Klss László: kéľdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi ľel az elóterjcsztés lratá'uzati javaslatát

Krjtelezclelr adja át az Önkoľrlrányzat azokat a vagyolrclelrreket, anriket át kell adnia, nem méľlegelhct.
Megál|apítja, hogy azt a Képviselő-testtilet elfogadta.

Budapest Főváros III. Keriilet Ónoĺa-géLásmegyer onkoľmányzat Képvíselő-testületének

18 / 2022. (I. 27 .) Hatír ozata

A Képviselő_testület

úgy határoz, hogy

1 . megköti az elóterjesztés l . mellékletét képező Megállapodást Budapest Főváľos
Önkormányzatával a 2. hattrozati pontban foglalt közvilágítási mtitárgyak
varyon e leme i tulaj donj ogának térítésmentes áńadźsár a vonatkozóan.

2. az előteľjesztés 2. mellékletében jelölt köz- és díszvilágítási műtáľryakat
térítésmentesen Budapest Főváros Onkormányzatának tulajdonába adja
Magyaľország helyi önkormŕnyzatairől szóló 20l 1. évi CLXXXIX. törvény 23.

$ (4) bekezdésének, illetve a Nemzeti VagyonľóI szóló 2011. évi CXCVI'
törvény 14. $ (l) és 5'$ (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésénęk
megfelelően'

3. fe|h-at'a|mazza dľ. Kiss l,ászlő polgármestert a Megállapodás aláíľására és a
sziikséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: (l._3.) 2022. január3l.
(Szavazott 20 képviselő: l8 igen, Żtartőzkođás)

Napirend t9, pontja: Döníés a VEKÜP-4.1.2-17-2018-0000t ,,Az ibuĺla-Aquincum római limes-szakasz
örökségének komplex turísztikaí célú hasznosítdsa'' címíÍ tdmogatósí szerződés
mlídosílósúróI

firdsbeti)
E lőterjesztőÍ: Czeglédy Gergő alpolgórmesler

Dľ. Kiss Lászlil megadja a szót Kelemen Viktória képviselő asszonynak.

Kelemen Viktória: annak idején még a FIDESZ vezetés indította eI mindkét vEKoP pźtlyázaÍot. orömmel
konstatálják, hogy ťolyamatban vannak és valószíntĺleg előbb-utóbb meg fognak valósulni.

Dľ. Kiss László: ez valóban így van. Fontos kiemelni, hogy mindekét pľojekt korábbi. Mind a napirend l8.
mind a l9. pontja számukľa is nagyon fontos. A 18. napiľendné] a korábbi projektnél tĺibbletfinanszíroztsa
válik sziikségessé annak ellenére, bagy az ouuĺtai Múzeumot az Önkormányzat fenntartja, és elvileg van
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saját kulturáIis intézménytik, de úgy gondolją hogy az Aquíncumi kiállítás bovítése, és a jelenlegi pľojekt,
amit Öntjk és a főváros koľábban indított, fontos a jetenlegi vezetésnęk is. Kéri a Képviselo-testületet a
többletfi nanszírozás támogatásáľa.
oľĹil, hogy olyan üryľől van szi, amit mindenki támogat.
Megadja a szőt Czcglódy Gcľgő alpolgármcstcr úľnak.

Czegléily Gergő: öľömmel hallja, hogy a helyi FIDESZ támogatja, sajnos azorszźlgos FIDESZ viszont nem.
Ezek a rég elindított VEKOP pályázatok mindegyike kifutott a költségéból' hiszen 201ó-os és 2018_as
pľojektekróI van szó. Azőtaazépítőipari árakdupláződtak, adott esetbęn tńplrŁódtak. Minden olyan ĺigyben,
amikoľ a Koľmányhoz fordulnak azért. hory finanszíľozza többlettámogatással a projekteket' olutasító
válaszokat, vagy egyáltalán nem kapnak választ. Ráadásul közremÍĺködő szervezctkćnt Vaľga Mihály vezette
nrinisztéľiunr is von, ezéľt szoľotllé ltéľni, hogy ezt o tĺirnogotrist úgy jolezzék Vaľga Mihály úľnak, lrogy Önök
is támogatják' hogy a keriilet a projekteket meg tudja valósítani.
Két_három éve leveleznek a projekteket illetően, hogy kapják meg a projektek fedezetét, a tĺibblettámogatást.
Közismeľt, hogy mivel a forint annyival gyengült az euľóval szemben, hogy rendkívüli mennyiségiĺ
többletfoľľás áll rendelkezésre a VEKOP soron is, ezért ez csak egy gombnyomás, egy átcsoportosítás lenne'
semmibe nem taľtana a Koľmánynak' Semmibe nem tartana Varga Mihály úmak, vagy onöknek, hogy
beszé|jenek Vaľga Mihály űrral, vagy Bús Balázsnak, aki annyira támogatja ezeket a projekteket. Szót
emęlhętnének azért, hogy igen, ouuaa_gekĺsmegyer kapja meg a tĺjbblettámogatásokat.
Kifejezetten vagy nemet' vagy elhallgatást kapnak, pedig olyan információik is vannak, amikoľ az
osztályvezetők azt mondják, hogy fedezet lenne rá, mert más kerĺiletek a dľágulások miatt visszamondüĺk a
projektet, tehát ęzek a források felhasználhatóak lehetnének. De valamiéľt obuda-gekĺSmegyer nem kapja
meg ezt attól a FIDESZ-tó| és FIDESZ kormánytól, amelytől azt haltjźk, hogy mennyiľe szeręti obuda-
Békásmegyert, valamint azt is, hogy bizonyos embeľek Óuuaa_gekesmegyerért dolgoznak' Majd a másik
kezükkel eltrĺntetik a Zichy-kastélyt Óbuda-Békásmegyeľ tulajdonából, vagyonhasznosítási jogukkal élve
nem engedik, hogy azt a megźilapodást, amit megkötött az onkormányzat a finanszírozó bankkal' azt
átcsopoľtosíthassa, illetve, hogy a többletkoltségek felmerüléséľe kapjanak fedezetet.
Kicsit hasonlő az ljgy, mint az egészségfejlesztési programnál. Ezt a FIDESZ-ęs skizofľén-helyzetet
valahogyan fel kellene oldani, egyeztetniük kellene egymással. Mi az, amit támogatnak. Beszéljék meg' hogy
legyenek következetesek és ne ,,babľáljanak ki'' Óbuda-Békásmegyer lakosaival. Nekünk kell helytállni,
olyan kĺĺtelezettségekért, amiket nem vállaltak! A hiteleknél kifejezeffen nem a jelenlegi önkormányzat
, lll^lL I ':L,1 I 4
v dI l.rlL KUtc lęZę ttscBęKę t.

Dr. Kiss LĺíszlĺĎ: minden hozz{lszólőnak felhívja a figyelmét arľa, hogy tartózkodjon az egymás fejére való
olvasástól, a napiľend tźxgyalásánźll szorítkozzanak a napirendre, és annak tárgyalására.
Nem mondja, hogy nem ért egyet alpolgáľmesteľ úľral, csak helyén való a napirendeknél a napiľendeket
átbeszé1ni.

További kéľdés, hozzászőlás hiányában szavazźsra teszi fel az eloterjesztéshatáľozatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselĺĺ-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keriilet oĺuaa-nemsmegy€ľ Onkoľmányzat Képviselő-tesÚĺiletének

|9 12022. (L 21 .) Határozata

A Képviselő-testület

úgy határoz, hogy
l. a 2022. évi, továbbá ęlőzetes kötelezettségvállalásként a 20Ż3. évi

költségvetésben összesen 7l.000.000 Ft-ot biztosít a projekt megvalósítása
éľdekében, a projekt céljára a Budapesti Történeti Múzeum, mint beruházó
számára. A fedęzet a Ż0Ż2. évi önkormányzati költségvetésről szóló
39l202l.(xII.2 1.) önkoľmányzati rendeletben a,,VEKOP. 4.2-l'7 Tematikus
hálózatok fejlesztése _ Limes'' soron rendelkezésre áll.
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2- felhatalmazza a Polgáľmestert, hogy a Budapesti Töľténeti Múzeummal
közösen, mint konzorciumvezető többlettámogatási igényt nyújtson be a

Pénzügyminisztérium részéľe 1 Ż9.7 06.587 Ft összegben.
3. turlomásul veszi a konzorciumi tag változását, a pźtlyázati felhívás szerint

ktjĹelęzoęn bevonandó, örökségvédelnli fęladatokat ellátó szervben a

MinisácręlnöksĆg Épltćszęli és Építésiigyi Helyottos Állanltitkársága dtlntése
alapján bekövetkezett váůtozźs rniatt - Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési Kiĺzpont Nonprofit Zrt. helyett a Lechneĺ Nonprofit Kft -, és

felhatalmazza a Polgármesteľt a módosított konzorciumi cgyüttműködési
nlegril lapodłís al óÍ'rísĺír'a.

4. fclhatalmazza a Polgóľmcstcft, hogy Tńmogutĺísi Szorződés módosítóst, ós

egyedi mentességi kéľelmet nyr4jtson be a Pénzligyminisztéľium ľészéľe a

projckt lizikai Llcfcjczési hatáľidűjéuck Ż023. augusztus 30-ľa történő
módosítása éľdekében'
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: 2022. januźr 3l.
(Szavazott 20 képviselő: l8 igen, 2tartőzkodäs)

Napírend 20. ponÍja: DijnÍés a,,VEKOP-6.2.I-15-2016-00009 Szocidlís vdrosrehabiliÍlÍcíó megvalósítđsa
B é k ós me gjł e r e n'' p r oj e kl Tdmo g at ds i S ze rződé s é ne k mó do s í'tás óró I
(rásbeli)
E lĺÍte rjesł,tő: Czeglédy Gerg ő alpolgdrmesler

Dľ. Kiss Lászlrí: kérdés, hozzíszőláshiányában szavazásrateszi fel az előterjesztés hatáľozatijavaslatát.
Megállapída, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváros III. Kerület ob,raa-ľéLásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

20 l2a22. (|. 21 .) Hatáľozata

A Képvĺselő-testĺilet

úgy határoz, hogy
l. a VEKOP_ó.2.1-15-2016-00009 Szocíális városľehabilitáció megvalósítása

Békásmegyeren címiĺ projekten belül bruttó 8.578'5ó0 Ft támogatási összeget
z+^^^^^a^^!+ ^- Át-.'.l^: ŕ^^lAÄ:'r^_,{^-_'{Á A^ Í':"^*^l,,,ÄÄ^l^i tZÄznnnf minfąLvĐwPvllvJrl aL vuuual UJoloul l ollovJ4uv wJ vJÝrrrrwNvwuvlrtr! r\vlPvll!' l.lllr!

konzorciumi tag tész&e a projekt megvalósítási időszakában' 2022. évben
kötelezően megvalósítandó szociális munka (mentorálás) feladatok ellátźtsára,
melyľe tekintettel kezdeményezi a Támogatási Szerződés és annak
mellékleteinek módosítását, valamint felhatalmazza a Polgáľmestert 

^'l'ámogatási Szęľzódés módosításához kapcsolódó szükséges dokumentumok
aláírásfua'

2. az onkormányzat 2022. évi költségvetésénęk ,,Szociális városrehabilitáció''
költségvetési kiadási előirányzatát megemeli l0.000.000 Ft-tal ',Reményi 

Ede
utca kivitelezés'' költségvetési elóirányzat 1 0'000.000 Ft{al csĺjkkęn.

Felelős: Polgármesteľ
obuda-Békásmegyer Városfej lesztő Nonpľofi t Kft .

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Kĺizpont
Pénzügyi Főosztály

ř{atáľidő: 2a22. janutr 31.
(Szavazoťt 20 képviselő: Ż0 igen, egyhangú)

Napírend 21. pontja: ez obudaí parkolósi Nonprofit Kft. 2022. évi Üzletí teme
(Irdshel)
Előíerjesztő: Béres Andrós alpolgórmester
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Dľ. Kiss Lĺĺszló: kérdés' hozzászólás hiányában szavazásrateszi fel azelóterjesztés hatáľozati javaslatát.

Megállapítja, hogy azt a Képvisęlő_testület elfogadta.

Budapest Főváľos lII. Keľiilet Óĺuoa-ľoLásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testĺiletének

2 u2aŻ2. (l. 27 .) Hatĺĺ ľozu ĺa

A Képviselő_testiilet

rigy hatáľoz, hogy elfogaĄa az, elĺiterjeszÍés mellékletét képező Óbudal Paľkolási
Nonpľofit Kft. 2022. évi ťIzleti torvét'
Fclclős: Potócs Petro ĺigyvezotő
Hntĺĺriĺlő: ĺlontést kövęto elsŕĺ nnp
(Szavazott 20 képviselő: l8 igen,2 tartózkodás)

Napirend 22. pontja: ^lz ibudaí Egyesíteu Btilcsődék nydri nyitvatarídsi rendje

1Írastetą
E líÍt e łj es zt ő : T urg o ny i D ón íel A b s o Io n alp o lgdĺmester

Dr. Kiss László: kéľdés, hozzászőlás hiányában szavazástateszi fel azelőterjesúés határozatijavaslatát.

Megállapítja, hogy azt a Képvisęlő-testiilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet onuda-géLásmegyeľ onkormányzat Képvíselő-testĺiletének

22 12022. (I. 27 .) Határoztta

A Képviselő-testiilet

űgyhatároz,hogy _ az előterjesztés mellékletének megfeleloen - elfogadja az obudai
Egyesített Bölcsodék 2022. évi nyári nyitvatartási rendjét.
Felelős: Jegyző
Hatáľidő: a döntést követő l5. nap
(Szavazott 20 képviselő: 19 igen, 1 tartózkodás)

Napirend 23. pontja: Az obudai szociótis Szolglźltató Intézmény Szakmai Frogramja łźs annck
mel Ié k leteine k módosítdsa

đrasuĐ
E líÍte rj es ztő : T urg o ny í D ún í e l A b s o Io n a lp o I g ór mester

Dr. Kiss László: megadja szót Kelemen Viktóľia képviselo asszonynak.

Kelemen Viktória: mindig cirömmel olvas olyan eloterjesztéseket, amelyekben azt látja' hogy egy
intézménynél a hatékonyság nĺivelése vagy aszakmai munka színvonalának az emelése a cél.
Az Egészségĺigyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság ĺilésén tárgyalták az elóterjesztést. A szociális
intézmények belső átszervezésével tud az intézmény majd megvalósítani olyan munkát, amit a mindennapi
tapasztalatok alapján is jobban fog működni.
Kíilön megköszĺini az intézménynek, hogy a COVID ideje alatt is egyedĺilálló módon a teľĺ'ileti
intézményben, a klubok is eltolt idősávva] nyiwa tudtak tartani és betaftva a szabályokat meg tudták oldani
azt,hogy az egyedül élő idősek' illetve a magányos időseknek programokat tudtak biztosítani.
A jelenlegi módosítás is ezt szolgálja.

Dľ. Kiss Lászlőz iryy látjźk,hogy az intézmények fejlodése töretlen, és magas szakmai színvonalon állnak.

Nem szabad azért elhallgatni azt, hogy az intézmény működése ľendkívül sok problémával került szembe a

CoVtD he|yzetmiatt, és azintézmény dolgozói ezalattaziďo alatt is helýálltak'
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Úgy gondolja, mindenki egyetćrt azzal, hog;ĺ köszönet illeti a dolgozókat' Konkrét ellátottakról, konkľét
veszélyben lévo emberekról, konkrét élethelyzetek kezeléséľől van szó, amit magas színvona|on
megvalósított az intézmény. Nagyon ľeméli, hogy az a ťajta tevékenység, amit folytatnak, a továbbiakban is
jelenlegi hatékonyságot tudja majd biztosítani. Köszöni képviselo asszony ęlismero szavait.
Kérdés, hozzászőlźs hiányában szavazásrateszi fel az eloteľjesztés határozatijavaslatát.
MegállapĘa' hĺrgy azĺ a Képvisęlő-tgstĺilęt elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet lbuda-ľéLásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

23 12022. (I. 27 .\ Hatáľozata

A Képviselő-teľtiilet

úgyhatároz, hogy _ az előterjesztés mellékletének megfeleĺóen - elfogadja az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai Progľamja és annak mellékleteinek
módosítását. A Szakmai Program és a Szeľvezeti és Młikĺ'dési Szabźúyzat
ľendelkezése i 2022. febľuáľ 1 -j én lépnek hatályba'
Felelős: Jegyző
Határidő: a döntést kĺjvető l5. nap
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

Napirend 24. pontja: Dijntések az onkormúnyzat lulajdonlźban dIIó 65552/1I helyĘzi szdmú, 1039
Budapest, Zipernowsky Kúroly uíca I-3. szóm alatÍi ingatlan udvarún ĺíIIlÍ 8 íanlermes

Éľľru ::: 
",, * ;;: :: : 

4ő ny ilv d n o s p ó ty ózat o k r ó I

Dľ. Kiss Láľ;zlőz kérdés, hozzászolás hiányában szavaztsrateszi fel azeloteĺjesztés hatáľozati javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselĺĺ-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület in,,ĺa_gekĺsmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

24 ĺ20Ż2. (I. Ż7 .) IJat ározata

A Képviselő-testület

az Onkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak .béľbeadásáľólgnaÉ. (II. 16.) önkormányzati ľendelete l1liA. $ valamint az onkoľmányzaź
vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľril szóló
l7l20l4. (vI. 2.) önkoľmányzati ľendelete 2l. $-a Íigyelembe vételével úry
hatáľoz' hogy

a Budapest Fĺĺváros III. Kerület Óuuaa-gekĺsmegyer Önkormányzat
tulajdonában źLllć, 65552111 helyrajzi szźtmű, 1039 Budapest, Zipernowsky
Káľoly utca 1-3. szttm alatti ingatlan udvarán álló 8 tantermes épület (752 m2
teľülettel) bérbeadására vonatkozó - a Képviselőłestĺilet 856120Ż1' (X. 28')
száműhatározataalapján kiírt _ nyilvános páiyánatot (tekintettel aľľa, hogy a
beadási határidóig pźÄyázati ajánlat nem érkezett) eľedménytelennek
nyilvánítja.

2. hozzájűrul a Budapest Főváľos III. keľÍilet, Óbuda_gekesmęgyeľ onkormányzat
tulajdonában állő 65552lĺI helyrajzi számű, 1039 Budapest, ZipeľnowsĘ
Káľoly utca 1-3. szám alaÍti ingatlan udvarán álló E tantermes épület (75Ż mŻ
teľĺilettel) béľbeađásáľa vonatkoző, az előterjesaésben szeľeplő feltételek
szeľinti, nyilvános páiyázat ismételt kiíľásához azalźtbbi fobb kikötésekkel:
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- a béľleti díj iľányáľa 807.400,- Ftihó, amely azeIoző évi' MNB általközzétett
infl ációs rátáv al évente indexálandó;

- a bérbęadás időtaľtama legfeljebb l5 év határozott idő;
_ a bórlcti szcľződést kóĄegzoi okiľatba kell Íbglalni, melynek díiát a Bérlő

kriteles fizetnil

- a pźúyělzatban kikötésľę kęll, hogy kerĺiljön, hory az Önkoľmányzat a

péiyázatot a péłlyázati eljárás bármely szakaszźtban' indoklás nélkül
eredménytelenné nyilváníthatja,valamint hogy tbnntaľtjaazon jogáú,hogy az
éľvényes aiánlatot tevö Ajánlattevőkkel a pályázatbontást követĺlcn további
tĺĺľgyalĺist fblytasson, köz<ittük záľtkörti licitet tartsott'

3. felkéri az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t a ťentiek szerint a páiyźu:at
kiírásáľa és lefolytatasáľa valamint arra, hogy a páiyázat eredményéľől szóló
javaslatot a Képviselő-testület elé dĺintéshozatalra nyújtsa be.

Feletős: a, obrdai Vagyonkezelo Nonpľofit Zrt. v ezérigazgatőja
Ilatáľĺdő: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen' egyhangri)

Napírend 25. pontja: Ónkormdnyzati íutajdonú gazdasógi társasdgokfeliiglelőhizottstźgi tagjainak
visszahívlÍsĺl és tij tagok megvdlasztása

1Írtsĺetą
E lőterjesztő: SzkalíczkÍ Tíinde frakcióvezető

Dľ. Kiss László: kéľdés, hozzászőlás hiányában szavazźsrateszi fęl az előteľjesztés hatáľozati javaslatát.

Megál lap ítj a, hogy azt a Képv i sę l ő-testi'ilet el fogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Ótuĺa-Béľásmegyer Onkormányzat Képvisető-testületének

25 ĺ 202Ż. (I. Ż7 .) IJttár ozata

A Képviselő-testület

űgy határoz,hogy
1. az obudai Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt F'elelősségíi Társaság

(székhely: 1032 Budapest, San Maľco utca 8l., Cg.0l-09-90Ż546)
felügyelőbizottsági tagiát, Stľenneľ Imľét

2022. január 27. napjáral visszahĘa.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľĺdő: azonnal

2. 20Ż2. január 28. napjátĺíl Ż024. december 31. napjáig tartő határozott
időtartamra az Obudai Kultuľális Kłĺzpont Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű
Táľsaság felĺigyetőbizottságának tagtrá*á választja Szabó Zsolt Ivánt 

'esa
felügyelőbizottság elnĺikének megbízási ďijźt havi bruttó l30.000'- Ft', azaz
bľuttó Egyszázharmincezeľ foľint összegben, határozzamegazza|, hogy a díjazás
feĺvétele a koaulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséľől
sziló 2a09. éví CXXIĺ. töľvény 6. {i (4) bękezdésében foglaltakľa figyelemmel
történhet.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert az Óbudal Kulturális Központ Nonpľofit Koľlátolt
Felelosségii Társaság - felügyelőbizottsági tag személyében bekövetkezett
változásokat magába foglaló - egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának
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kidolgozására és aláírására és ezzel összefiiggésben felkéľi a obudai Kultuľális
Kcizpont Nonpľofit Korlátolt Felelősségiĺ Társaság Ĺigyvezetójét, hogy
gondoskodjon a feliigyelĺibizottsági tagsággal kapcsolatos adatokban
bekovetkezett változások cégjegyzéki adatokon való źńvezetéséhez szükséges
đokumentumok el{Jkészĺteserĺl 

-és 
intézkedjen a' obu,lai Kulturális KÓzpĺ;nĺ

Nonpľofit Koľlátolt Felelćĺsségťí Táľsaság adataiban bgkövctkczctt vĺrltozĺisok
ĺ-'é8ieryzéki adatokon való átvczctćsc iránt'
Felelős: Polgármester

Óbudaĺ Kulturrĺlis Ktĺzporrt Nonpľofit Korlátolt Felelősségii Társaság ügyvezetĘe
ĺ{utáridiĺ: aztrnnal
(Szavazott 20 képviselo: 20 igen' egyhangú)

Budapest ľőváľos lll. Keľtllet Óruĺa-ľerásmegyeľ tlnkurmányzaĺ Képviselíí_teslületének

26 /202Ż. (L 27 .) Határozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hataroz, hogy
1. az obudai Paľkolĺĺsi Nonpľoíit Korlátolt Felelősségíi Társaság (székhely:

1035 Budapest, Vihaľ utca l7'., Cg': 01_09-993046) ľelügyelőbizottsĺĺgi tagiait,
Dr. Fercs Jánost ( " és
Q36poľóĺli Jánost

2022. januáľ Ż7. napjáxal vĺsszahívja.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: azonnal

2. 2a22. januáľ 28. napjátó| 2024. december 31. napjáig tartó hatáľozott
iđőtaľtamľa az obudai Parkolási Nonpľofit Koľlátolt FelelősségĺÍ Táľsasás
felü gyelőbizottsáeának taqi aivá választj a Kapelleľ Ż1uzsannńt

śs Abrahám Mátét
.) továbbá a

felĺigyelőbizottság elnökének megbízási díját havl bruttó 130.000'- Ft', azaz
bruttó Egyszázharmincezer foľint összegben, míg a feltigyelobizottsági tag
megbízási díját havi bľuttó 100.000'- Ft., azaz bruttó Egyszázezeĺ ťorint
cisszegben hatátozza meg azzal, hogy a đíjazźs felvétele a köztulajdonban álló
gazdasźryi társaságok takarékosabb miĺködéséről sziló 2009. évi CXXII. törvény
6. $ (4) bekezdésében foglaltakra firyelemmel tĺjrténhet'
Felelős: Polgármester
Hatáľĺdő: azonnal

3. felkéri a polgármestert az Óbudal Paľkolási Nonpľofit Korlátolt Felelősségiĺ
Társaság - felĹigyelĺíbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásokat
magába foglaló _ erységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának kidolgozására
és aláírására és ezzel összefüggésben felkéľi az Óbudai Parkolási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ijgyvezetójét, hogy gondoskodjon a
ťelügyelőbizottsági tagságga| kapcsolatos adatokban bekövetkezett változások
cé$egyzéki adatokon való átvezetéséhez sziikséges dokumentumok
előkészítéséľől és intézkedjen az obudai Paľkolási Nonpľofit Korlátolt
Felelősségű Táľsaság adataiban bekövętkęzett változások cégsegyzéki adatokon
valő áwezetése iránt.
Felelős: Polgáľmester

obudai Paľkolási Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Táľsaság ugyvezetője
Határidő: azonnal
(SzavazoIt 20 képviselő:20 igen, egyhangú)
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Budapest Főváros III. Kerület Ónuoa-ľeIĺásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testütetének

27 12022. (I. 27 .) Határozata

A Képviselő-testiilet

úgy hatáľoz, hogy
1. az Óbudaĺ Vĺgyonkezelő Nonpľoĺit Záľtköľĺten Mĺiködő Részvénytársaság

(szeKneiy: lo3-1 Bud:pest, i"iĺ:zaik u'rca 7., Cg.: 01-10-047l l3)
felügyelőbizottsá3rinak tagiát, Tłirök Uttót i{.l39

, Ż022.január 27. napjával visszahívja.
Felelős: Polgáľmesteľ
HntrĹľiĺlő: ozoturo|

2. 2022. januáľ 28. napjától 2024. decembeľ 31. napjáig taľtó határozott
időtartamra az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkőrúen Míiködő
Részvénytĺĺľsaság feliigyelőbizottságának tagiaivá választja Solymosi Imľét

esa
felĹigyelőbizottsági tag megblzasl ogaĺ havi bľuttó 100.000,- Ft', azaz bruttő
Egyszázezer forint összegben határozza meg azzal, hogy a díjazäs felvétele a
köztulajdonban álló gazdasźąi társaságok takaľékosabb miĺködéséľol szóló 2009.
évi CXXII. törvény 6' $ (4) bekezdésében foglaltakľa figyelemmel töľténhet.
Felelős: Polgármesteľ
Határidő: azonnal

3. ťelkéri a polgármesteĺt az Óuudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zártkotuen Mtiködő
Részvénytáľsaság - felĺigyelőbizottsági és igazgatósági tagok személyében
bekövetkezett változásokat magába foglaló - egységes szeľkezetbe foglalt Alapító
okiratának kidolgozására és aláírására és ezzel összefiiggésben felkéri az obudai
Vagyonkezelő Zártköruen Műkiidő Részvénýársaság vezéľigazgatőját, hogy
gondoskodjon avźůtozások cégjegyzéki adatokon való átvezetéséhez szĺikséges
dokumentumok előkészítéséľđl 

-es 
intézkedjen az obudai Vagyonkezelő

Záľtkörťien Mrĺködő Részvénytársaság adataiban bekövetkezett változások
cégjegyzéki adatokon való źlVezętése iľánt.
Felelős: Polgármester

obudaí Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatőja
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselo: 20 igen, egyhangú)

Zárt
NapÍrend 26. pontja: Budapest 10. szdmú orszdggyĺillĺsi EglénÍ Vdlasztókeriiletí Vdlasztósí Bĺzottsdg

tagiainak és póttagjainak megvóIaszldsa
Qrdsbel)
Előterjesztő: Dr. Bols Dénes jegyző

(Az Mön. 46. s @ bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testiilet zórt Ĺłlést tart .'. váIaszlĺźsi iigl
tárpalásakor.
Az Mön' 52. s a bekezdése szerint a zárt Ĺilésľől és az üIésen elfogadott 2E-29/2022. (I. 27.)
határozatokról küIön I/S/B9-1/2022. jegzőkonyv és hatóľozat kivonat késziil')

Napirend 27. pontja: Javaslat a 2022. éví Bem Jóuef Díj adomdnyozósdra
(rósbel)
ElĺÍterjesztíÍ: łv'esolowski Korínna, a Bem Jóaef Díj Kuratóríumi elnöke
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(Az Mötv' 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testüIet zĺźľĺ üIést tart ... kitiintetési 'ügy

táľglaldsakor.
Az Mön. 52. s O bekezdése szeľint a zdrt üĺésľől és ąz ülésen elýlgadott 30/2022. (I. 27.) hątározatról
kiilön I/S/89-I/2a22' jegłzőkönyv és határozat kivonat készül.)

Naplľend 28. ponlJa: I'ellehbezěs a ?'Iil/I8S0/I7/202I. szúmŕt úl)ntés ellen

' Iiľ,! ł|ľr r, r, C ze g l é dy G e r g ő a Ip o l g dr me s te r

(Az Mölv. 16. ý (2) hekezĺlés a) pontja szerint ,,A Ké1lvi,relĺt-testület zóľt ijlést tąrt ... Önkoľmányzati
hatóságl ilgł tdrgłalásakoľ'
Az Mötĺ,. 52. s @ bekszdóss sgsrint a ĺál't iilésľől és az iilésen elfĺlgaĺlĺltt 3I/3022. (L 27.) hatĺiľclzaĺrĺiĺ
killön I/łi/E9-I/2U22. jeglzókönyv és hątározat kivonat készüĺ.)

Napírend 29. pontja: Fellebbezés a VIII/1850/I6/202I. szómú hatltrozat ellen
(IrósbeĺĐ
Előterjesztő: Czeglĺády Gergő alpolgdrmester

(Az Mön. 46. s @ bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testiłIet zórt ülĺjst tart ..' onkormányzati
hat ós ógi ügy tdrgłaĺ ds akor.
Az Môtv. 52' s a bekezdése szerint ą záľt üĺésľőI és az ijlésen elfogaĺlott 32/2022. (I. 27.) hatĺźrozatról
kiilön I/S/89-I/2022. jegłzőkônyv és hatdrozat kivonąt készül')

Napírend 30. pontja: 
,í#r;j; 

a Főépítészí és Yórostemezési lroda I/654/16/202I szómú döntésével

Előterjesztő: Czeglédy Gergóĺ alpolgórmesler

(Az Mön. 46. s a bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testiilel zórt ülést tart '.. önkormányzati
hatósógi ügy tárgyalas akor'
Áz MÓtv' 52' s O bekezdése szerint a zórĺ üIěsrőI és az ülésen elftlgadott 33/2022. Q. 27.) határozatľól
kiilön I/S/89-I/2022' jeglzőkönyv és hatórozat kivonąt késziłI')

Napirend 3I. pontja: Fellebbezése a Főépítészi és ý'úrostervezési lrada Ii53ii8/2c2l sziźnú dijntćsével
szemben

1Íĺĺstelg
Előíeĺjeszlő: Czegléĺly Gergő alpolgórmesler

(Áz Mön. 46. s a bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zórt üIést tart ..' onkoľmdnyzati
hat ó s ó gi iigy t ár gy al ás akor'
Az Moty. 52. s @ bekezdése szerint a zĺźrt tilésrőI és qz i}lésen elfogadott 34/2022. (L 27.) hatdľozątľól
kiilön I/S/89-I/2022. jeglzőkönyv és hatórozat kivonat késziil.)

Napírend 32. pontja: SzocíóIis egléni kérelmek iźglében szĺiletett dönlések ellen benyújtottfellebbezések és

méItdnyossdg i kérelmek elbíĺđIłŕsa
(rdsbel)
Előterjesztő: Turgonyi DáníeI Ábsolon olpolgórmesler

(Az Mön. 46. s O bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselő-testület zárt ülést tart ... önkormónyzati
hatósdgi ügł ĺárgłclásakoľ'
Az Mötv. 52' s O bekezdése szeľint ą zórt üIésről és az ülésen elfogadott 3s _ 53/2022. u. 27.)
hatórozatokról kijĺön I/s/Bg-]/2022. jegyzőkonyv és határozat kivonat készijl.)
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Kéľdések

Dľ. Kiss László: megadja a szot Czeglédy Gergő alpolgármester úmak.

Czcglédy Gergő: art szeretné kéľni az önkoľmányzat vezetésétól, hogy
l. ,száľrĺrlja ki, hogy nlennyi liszleletĺlijat vett fel Blis Balázs cz alatt az cisszefoľhetotlonségi helyzet

a|att? Azt neki utalta az önkormányzat,vagy valamely más személyneVszefvezetnek? Ha tudják
most a választ, akkoľ azt szívesen veszi.

2. Láthatólag Óbuda kijzteľületeit - még a mĺĺemléki köľnyezetet is - elborítotĘĺk kis matricák, Bús
Balĺĺzs szeľepel rajtuk, Mocsóros-dijlo kapcsĺĺn vĺlamilyon kis tizonettel. Leragasztottak postalł{dát,

crcszcsatornát, könyvmcgállót' paľkoló-automatát. autótöltőt' utcabútorokat' olyanokat, amelyek
az Ön koľmányzat. Posta tu laj donában, köĺu laj donban rĺl lnuk.

Kéľi, jáľjon utána a vezetés és válaszoljon aÍTa a kéľdésre, hogy ez jogszęľĹĺ tevékenység volt-e? Mekkoľa
azokazoít kár figyelembe véve azt is, hogy a festés mennyiľe sértil, mennyiľe segíti elő a koľľózíotaz,
miután leszedik ezeket a matľicákat, vagy leszedi azmajd, akinek le kell szednie?
K<jtelezhető-e az elkövetó az e|tátvolításra? Megtekinthetik-e, vagy aki ennek a vizsgálatára jogosult
megtekintheti-e a kĺizterületi kamerák képét? Vissza tudja-e nézni, hogy azonosítsa az elkövetőt? Ki
jogosult erre? Amennyiben házon bęlül van a jogosult, kéri, hogy lépjenek' Lehet-e az Ĺigyben feljelentést
tenni? Egyáltalán a feljelentés megtételére kijogosult? Ezekľe szeretné kéľni a válaszokat.

Dľ. Kiss László: képviselĺĺ úľnak a kéľdéseiľe 30 napon beliil fognak válaszolni. Ezze|egyutt arra szeretné
ťelhívni a figyelmet, hogy hazugságokkal összeragasztgatnak könyvmegállókat, majd kiposztolják, hogy
milyen állapotban vannak _ véleménye szeľint _ nem elegáns, és talán nem is ésszeriĺ, de neki ebben nincs
joga tanácsokat adni másoknak'.., különösen nem ismeretlęn tetteseknek nem.
Megadja a szót Kelemęn Viktóľia képviselo asszonynak.

Kelemen Viktóľia: köszöni aszőt polgáľmesteľ úrnak. A korábbi testületi üléseken majd a tavalyi évi
közmeghallgatáson és az obuda Újsĺgban többször is megjelent az az állítźls, hogy a FIDESZ vagy a
FIDESZ-esek luxus lakóparkot akartak építeni a Hajógyári-szigeten. A közmeghallgatáson az egyik
kérdezo nem ontol, hanem Szabó Tímea képviselo asszonýól azt az ígéretet kapta, hogy ennęk a
beruházásnak a terveit mihamaľabb kózzéteszik. Szeretné kémi polgármester utat, hogy minden eszkiĺzzel
segítse képviselő asszon)ŕt, ha Ön valaha találkozott ilyen tervekkel vagy az onkormányzathoz kerültek
ilyen teľvek, talált esetleg ilyet, akkor azt minél hamarabb tegyék kozzé, mert minden óbudai érdeke an
l-!-':-:^ L^--' ^-^l'^+ Ł^*,Al- l-x--: L^^-' 

-^-:^*^_L^^^Áĺ-Ál v.lrł a' l lUB) ęZęl\vL L9B} íÝl\ Í\w LLg, rtuBy llr!šl Jlll(/l lr!)JÝN.

Ha nincs ilyen teľve, nem kellene esetleg erról tájékoztatni Szabó Tímeát, meľt sajnos többször is
bebizonyosodott, hogy nem kellően tájékozott óbudai ügyekben, és elhamarkodottan tesz olyan
kijelentéseket, amelyek akár onre, aktr azÖnkoľmányzatľa ,,hullanak'' vissza.

Dľ. Kiss Lászlő: a kéľdéseiben Ęlő minősítéseket nem kívánja kommentálni, egészen más véleménye van

ebben a kéľdésben. A kéľdéséľe 30 napon belül fog válaszolni.

Gyepes Ádám: a Laborc utcai Barátság-parkkal kapcsolatban kérdésekkel fordultak hozzám, amelyeket
tolmácsolni szeretnék:
Az állítások mindegyike választ érdemel, de van közöttük olyan súlyos is, amelyik mindenképp ľelveti
egy vizsgálóbizottság felállítását is.
Igaz-e, hogy a paľkban veszélyessé vált flĺk gallyazása helyett, a nyári megőrzés alatt úgynevezett
csirkehálóval kerítették el a gyeľekeket, hogy ne tudjanak a fák alá menni? Ki volt az otletgazdája ennek
az onkormányzat részéről? Kaptak-e utasítást az ott dolgozók, hogy minden eszkozzel igyekezzenek
csökkenteni a takarítási költségeket? Mondta-e az ott dolgozóknak báľki az önkormányzatiől,hory az a
cél a nyári táborban' hogy a gyerekek ne érezzék jól magukat a Laborc utcában és ezéľt egyre
kevesebben vegyék igénybe a ryeľmekfelĺigyeletet? Beľnáth Zoltán előző ügyvezető kapott erre
utasítást szóban vagy írásban?
Tudott_e arró| az önkormányzati vezetés, hogy Bernáth Zoltán vívóegyesülete, a TUS 100 Fťm2 áron
bérelt havonta az źiltala vęzeteźt obudui spoľt Kft-től egy 500 négyzetméteres teľiiletet? Voltak-e
pénztigyi visszaélések Bernáth Zoltán vęzetése alatt? Kerültek-e be gyanús magánszámlák a Kft.
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gazdasági ügyintézőjéhez? Trükközött-e Bernáth Zoltán a teniszpályák béľbęadásával, hogy a 90oá-os
kihasználtságú teniszklub csak 600 ezer foľint bevételthozzon papíron?
Felmondta-e Bęrnáth Zoltán a könyvelést végző céggel a szeľződést? Ki végezte ezek után a konyvelési
fęladatokat? Ki lętt a bérszámfejtó? Mennyi végkielégítést kapott ttwozásakor Bernáth zoltán?
Kik és ĺnikor jelentkęztęk ecldig befektetési szánclékkal a Barátság park tęľülętére? Kiiztük vannak-ę a
btrptistťlk, vagy a Marczibányi Spoftcentľum'l Van-c clkćpzclćs spĺrľtcsłmtokot, vłtgy júgcsłrľnokot
építeni a terĹiletre? Leszeľelik-e az épĺilet felújÍtott konyháját? Szeľződést bontanak a POLARIS
CsillagvizsgálővaI?
Morldta-e Hallllai Gáboľ a Baľátság paľkkal kapcsolatbalr, hog;ĺ oda netn kell tervezni semmit, mert ki
lesz adva? Valóban 20. vagy 25 évľe béľbe akaľják adni a tertiletet? Inclíttltt-e, vagy teľvezĺlek_e olyun
ĺisszcvolrást, anrely egy hetyĘzi szálrr alá volurá a paľk tcljes teriiletét? KerĹilt-c vissza a Spoľt Kft-től
az Esernyĺisbe 850.000.- Ft készpénz valamilyen inrlokkal?

Dľ. Kiss László: eľre egész biztosan íľásban fognak válaszolni, hiszen nyilván a kéľdések konkľétsága
azt megveti.
Ezzel egyĹitt mindenkinek felhívná a figyelmét arľa, hogy a Képviselo_testület továbbra sem semmilyen
intézménynek nem a Felĺigyelő Bizottsága' Ezeknek a kéľdésęknek a jelentős része magának a Felügyelo
Bizottságnak a hatásköre. Ezrét szeretné felhívni a figyelmet a Feliigyelő Bizottságban is éľdemes lenne
ezęket a típusú kérdéseket ŕblvetni. Ezzel egyiitt tęrmészętgsen 30 napon bęlül választ kap képviselő úr
a kérdésiľe.

Gyepes Áĺám: a Laborc utcai Barátság-parkkal kapcsolatban kéľdésękkel fordultak hozzám,amelyeket
tolmácsolni szeľetnék:
A Barátság parkban munkagépekjelentek meg.Ezz'el kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy folytattak-
e egyeztetést a környéken é|okkel aľľól' hogy mit terveznek a parkban? 20l9-ben a strand még gond
nélktil üzemelt, azóta semmilyen kaľbantaľtást nem vćgeztek el ľajta, báľ szakembeľek azt állítják, hogy
mtĺszakilag jó állapotban van, és hogy szándék esetén báľmikoľ rijranyitható lenne. Igaz-e,hogy inkább
betemetik a medencéket és jégcsamok, vagy sportcsarnok épĺ'il a teľületen? Végleg bezfuják a strandot?

Dr. Kiss László: képviselő úľ összevonhatja a kérdéSeket, nem kell ktilön feltennie' 30 napon beliĺl
válaszolnak a feltęĺ kéľdésekĺe.

Gyepes Áaám: a polgármester urat is mcghallgatta a öváros városház eladását vizsgáló bizottsága a
Mocsáros tervezett émékesítése és beépítése kapcsán. ott meglehetősen sztĺkszavúan válaszolt. A
meghallgatáson Eľo Zoltźtn, a fóváľos ťoépítésze késobb elmondta, hoey 202l. febľuáľ l7-én valóban
tciľtént egyeztetés az önkormányzattal a fóváros részéről egy megbeszélésen, ahol bęmutatták a sajtóban
is megjelent terveket, melyek kozul az ,,A" verziőt támogatták. A fóépítész elmondta azt is, hogy Kiss
Lźszlő polgármester,'öľiilt'', hogy ilyen dĺintés sztilętett a beépítésról. A kéľdésem az lenne polgármester
úrhoz, hogy pontosan kik veffek részt ezen a megbeszélésen? Miéľt támogatta és miéľt öľült annak a
döntésnek, hogy a főváros beépíti a Mocsáľos-dűlőt? Kik támogatták még a jelenlévok köziil a ,'A''
változatot? Amikor Szabó Tímeával, Karácsony Geľgellyel és Béres Andrással kilátogattak a
Mocsárosra és onnan tettek bejegyzést a Facebookra, miéľt nem íľta le, hogy Ön egyébként egyetéľtett
a beépítéssel? Miért az óbudaiak és a Képviselőtestiilet háta mĺĺgott kötöttek ilyen megállapodást? Miért
nem keľí'ilt a Képviselo_testület elé egy ilyen fontos döntés?

Dľ. Kiss Lászlőz eľľe nem íľásban, hanem szóban fog válaszolni.
on óvatosan ťogalmaz. odaküldte el a vizsgáló bizottság tagjait, ahova valók és ezt mindenki éľtse úgy,
ahogy szerętné' Akáľ nyomdafestéket tűro, akár nyomdafestéket nęm tiĺľő kifejezés alkalmazásával'
Azéľt tette ezt egyébként, meľ! amit on kérdezett, és ami a vizsgźió bizottságon felmeľült, azokat az
undoľító' aljas hazugságokat már folyamatosan és többször cáfolta' de teljesen ftilöslegesen, meľt Önĺik
hazudnak, hazudnak, és hazudnak... és on a kérdéseiben is hazudik.
A vizsgálő bizottságon teljesen egyéľtelműen kiderült, hogy az a februári meeting, amiľol sz.ő van, az
anől szólt, hogy a tII' kerülęti onkormányzat képviseletében eljárva - és eľľe talán van joga egyébkćnt
polgármesterként elmenjęn egy hivatalos megbeszélésre - , ahova egyébként a COVID helyzet idején
hívták. Nos, ott elé .tárź.Jľ- aď' a fajta projektet, ami arľól szólna, hogy szeretnék 70 %-át zöldíteni
Mocsáros-dűIőnęk. És hźú ez volt az,,A" változat. Ehhez képest a 2018-ban onok által kialakított
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főváľosi tervek, meg a 2014-ben a Kormány áltaI történő l2,5 ha-s beépítések nem szóltak ilyen
zöldítésrol. Valóban annak örült' hogy olyan tervet láthat, amelynek a szabźiyozásában az van benne,
hogy végre a főváľos ezt a teľületet źoldíti, ahelyett a beépítési teľvek helyett, ami onökhtiz és csak
onĺikhöz, a FtDESZ-hez köthetők. Annak is nagyon örült, hogy olyan terveket láthat, amelynek miiszaki
taľtalma lehetetlenné teszi ezt a teľületet valaha arľa, hogy báľki bcćpítsc lakópark vagy más cćljáľa.
E'nnck rcnĺlkivül cjľül. ozľét támogatta azl a lęľvot, amiben azt látta1hogy a tcľtlleten jclenti}s zöldĺtós
fog megtörténni. Ezt egryébként elmondta a Fovárosi Ktizgyĺllés tegnapi ülésén...
Azért ftjlösleges onökkel beszélni ęrľől, meŕ on olyan dolgokra kéľcĺez ľá, amit tegnap elmonclott egy
hivatalos iilésęn. De persze olyan ĺltllogra kćrtlcz ľá' alrlit a kerĺileti közgyiÍlés iilésén elnrotrdott
decenrbeľben és a köznreghallgatásoll is elnrondott,jaés egyébként kiposztolta a Facebookľa.
Mós mcgrĹllapodas nincs, dc pcrszc czt Onölĺ tudjrĹlĺ' Ahogy oa is tudják, hogy ezt :r területet beépĺteni
20 l4-ęs Kcrlrrr, lratározat alapján meg egy kęrĺileti határozat alapján csak onĺik akarták, más nem.
És alrrlak Üľül, lrogy tZ tlĚlll val,jsul t'leg, s ezt tlrolrdta jegyzőkoriyvbe Eľö riľ. Nagyon öľÍll, hogy
jegyzőkönyvbe mondta' ĺneľt így legalább van erról egyébként másnak is papírja, hogy onök el lettek
küldve oda ahova valók akkor is, amikor ezt a teľiiletet be akaľták építeni, meg egyébként a vizsgáló
bizoľtságon is.
Altęľnatív valóságban élnek. Ez az alternatív valóság arról szól, hory on<ĺk hazudoznak egy iigyben,
minden alapot nélktilözve, és ehhez képest, folyamatosan elmondják, hogy ez nęm így van' de Önöket
nem érdekli. De nyilván nem érdekli, mert tudják, hogy hazudnak'
Nagyon lényeges azt is leszogezni, hogy hatalmas bátoľságra vall Mocsáľos-drĺlovel pont onöknek
előjönni, pont onĺĺknek, akiknek valóban voltak a teľÍilętľe beépítési tervei. Pont Onöknek, akik soha
semmit nem tettek annak a teľületnek a zcildmegóvása éľdekében. Pont onöknek, akik iisszeľúgfák a
port az egyedĺiliként valódiként a területéľt kü'dő, dolgozó civilközösséggel' És rendkívül pitiáner
módon a mai napig taĺják, ezt a heneget' Nagyon_nagyon óvatos lenne ebben azért, mert Önnek
semmiféle alapjuk nincs ezekre avádakra. Semmi éle alapjuk nincsen.
Ezękrę a felvetésękre egýől-egyig megadta a vźiaszt A Képviselő-testület nyilvános ĺilésén, a
közmeghallgatáson és most is' És Öncik akárhányszor hazudják azt a szęmęn-szedett hazugságot, hogy
a kerületi Önkormányzat vagy mi támogatnánk bármilyen beépÍtest a Mocsáľoson, valójában mi
kizárÓlag a Mocsáros terĺ.iletén zöldfejlesztéseket támogatnak. Éppen ęzéľt támogatják a LIFE
páIyázatot, amelyet a főváľos elindított, amelyet eryébként az eloző váľosvezetés is elindíthatott volna.
Nem volt tilos egyébként zöldítésľe jelentkezni!
Azok ľészéľől, akiknek semmiféle zöldtevékcnységük nem volt ezen a teľületen, akik egyébként a helyi
civilszervezetekkel, akik nem voltak haj landóak asszisztálni ahhoz a barbársághoz, amit szerettek volna,
összerúgták a poľt. Minimum felháborító. Minimum felháborító! De megérdcmli a Képviselő-testület,
hogy enol beszéljenek. EzrétbeszéLtek ľóla. Decemberben ezéĺt beszéltek a közmeghallgatáson és ezéľt
beszélt róla a Fővárosi Közgytilés iilésén.
A választók 2019_ben védték meg Mocsáros-drĺlót, amikoľ e|zavarták onöket a fovárosból meg innen.
Reméli,Ż022. áprilisában is megvédik nemcsak a Mocsárost, hanem az országot is, meg majđ2024-ben
még egyszer megvédik a Mocsáľost a fóvárosban és itt is azzal,hogy Bęnnünket választanak.
Mcgadja a szőt Zábő Attila képviselő úrnak.

Ziłbő Attilł: Gyepes Ádám tepviselő kollegája azt mondta, hogy szakembeľek aú. źilítottźk' hogy a
Laborc utcai stľand jó állapotban van. Azt szeretné megkéľdezni, hogy kik ezek a szakembeľek? Milyen
szakvéleménnyel támasztották altĺ? Megismerhetóek_e ezek a szakvélemények? Ezeket a
szakvéleményeket mikor készítették? Hol készítették? Ki engedte meg Oket, mert úgy gondolja
elmentek a helyszínre, megnézték? Kinek a felkéľésére készíteĺék ezt a szakvéleméný? Miért nem
láthatják, miéľt nem kaphatták meg eddig ęzeket?
Váľom avźńaszt.

Gyepes Áĺtám: írásban válaszolnak.

Dr. Kiss László: halkan jegyzi meg, hogy a Felügyelo Bizottság tagjainak nęmcsak jogai, hanem
kotelezenségei is vannak, amelyet nyomatékosan szeretne felhívni az Önkormányzatvezetojeként, kéri,
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hogy gyakoroljanak, moľt ennek az elmulasŹásrĹnak bĺĺntetőjogi felelőssége is van. Szeľetné jelemi'
hory nem melegedni küldenek senkit a Felĺĺryelő Bizottságba, hanem azért,hogy gyakoľolja a jogait.
Az ülést l 1 óra 43 peľckoľ bezárja.

K.n.f.
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