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KIVONAT
amely készült Budapest Főváros III' Keľiilet' Óuuda-ľélĺĺsmegyer Önkoľmányzat Kćpviselő-
testĺiletének Ż[22. ianuátr 27-én (csÍitŕĺrtłĺkłĺn) l ll.ĺlll orai kezcĺetÍel, a Váľosháza tanácskozó tcrmćhen
(l033 Budapcst, Fŕĺ tćr 3' I. em' 2l ') megfartott ĺilésénęk jegyzőkönyvćhől.

Budapest Főváros III. KeľüIet ouuaa-ľotĺsmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő_testĺiletének

l ĺ 2022. (I. Ż7 .) H*tár ozata

A Képvĺselő-testĺilet

így határoz, hogy Kęlęmęn Viktória képviselő aSSZony javaslatát, miszeľint a
Szkaliczki Tünde ťrakcióvezető által felvétęlrę javasolt ,,Összeféľhetetlenségi
vizsgálat megindításď' címii előteľjesztést a Képviselő-testület mai ülésén ne tíLzze
napirendjére, nem fogadja el.
(Szavazott 20 képviselő: 6 igen, l4 nem)

A Polgáľmesteľi [Iivatalban a hatáľozat végľehajtásáéľt felelős: a Szervezési Főosztály vezetője.

Budapest Főváros III. Kerĺilet onuaa-goLĺsmegyer onkoľmányzat Képviselő-testületének

2 /2022. (I. 27 .) IJĺtńr ozłta

A Képviselő-testület

úgy határoz,hogy az tilés napiľendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREIYD:

Összeférhetetlenségi v izsgálat megindítása
(Irásbeli)
Előteľj esao: Szkal iczki Tünde frakc ióvezető

2. A rendszeres és ľendkíviili gyermekvédeĺmi támogatásban való ľészesítés feltételeiľől, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ryermekjóléti alapellátásról, azok igénybevéte léľől és aťlzetenďo
téĺítési díjról szóló 2l1999. (I.29.) onkormányzati ľendelet módosíŁísa
(Irásbeli)
Eloterjesaő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

3 . Rendelet_terv ęzet a közmuvelődésről szóló rendelet módosításáról
(Íľásbeli)
Előteľjeszto: Béres András alpolgármester

4. A Fiivárosi onkormányzatot és a kerületi onkormányzatokat megilletó bevételek Ż0Ż2. évj
me gosztásáról szóló Főváľosi Közgyű lés rendelet-tervezet vélemény ezése
(Íľásbeli)
Előterjesztó: Dr. Kiss László polgármesteľ
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5. A Magyaroľszág helyi önkoľmányzatairől szőló 20l l ' évi CLXXXIX. töľvény módosítása miatt,
előteťesztés az alpolgármesterek illetményének és a kĺĺltségtéľítes összegének Ż022. január l '
napjától töfténő megál lalrítására
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgármester

6' Budapest Fováros ĺtI. Kerület Óbuda-Bekĺsmegyeľi Polgárńesteri Hivatal 20Ż2. évi nyári- és téli
igazgatósi szĺinct idotartamának, továbbá a2022.évi munkaszüneti napok korüli munkarendjének
nreghatártlzása
(ĺrásheli)

7

Előteriesztő: Dľ. Kiss Lászlő polgármesteľ

Egytittműködési megállapodás kötése a Magyar Úszó Szĺjvetséggel
(Iľásbeli)
Elóterjesztő: Dľ. Kiss László polgármesteľ

8. Elnökségi tag jelölése a III. Keriileti Toľna és Vívó Egyletbe
(Iľásbeli)
Előteľjesztő; Dr. Kiss László polgármester

9' Óvodai koľzetek módosítása
(Íľásbeli)
Előteľjesaó: Dr. Kiss Lász\ő polgármester

10' Nyári ügyelet az óvodákban
(Irásbe1i)
Előterjeszto: Dr. Kiss Lászlő polgármester

l l. Óuuaai Sport és Szabadidő Nonpľofit Korlátolt Felelősségű Táľsaság tevékenységétlezáró -
kđnyvv i zs gá lattal alátámasztott - be számo ló e l fo gadása
(IrásbeIi)
Előterjesaő: CzegIédy Gergó alpol gármester

12' Az Esernyős obudai Kultuľális és Sport Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Társaság és az Óbudai
Sport és Szabadido Nonprofit Korlátolt Felel<isségtĺ Táľsaság beolvadással osszefiiggő végleges -
könyvvizsgálattal alátámasztott - vagyonmérlegének és vagyon leltáľának
elfogadása
(Irásbeli)
Elóterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

13. A Szent Maľgit Rendęlóintézet Nonpľofit Kft' 2O2I. évre szóló Üzleti Terv és Miĺkodési
Támogatás záľó módosítása
(Irásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

l4' Döntés Óuuda-gékásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.2022. évi üzleti tervéľőI
(ľásbeli)
Előterj esaő: Czeg|édy Gergő alpo lgármester

l5. Döntés Óbuda-gekasmegyer Városfejlesztő Nonpľof'it Kft. Felügyelő Bizottsági ügyrendjének
elfogadásáról
(Irásbeli)
Előterjeszó: Czeglédy Gergó alpol gármester
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l 6. Dĺintés Óuuda-seMsmegyer gyeľmekszakellátásának fejlesztéséről
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

17. Dĺĺntés a Nemzeti ovi-Sport Pľogram Ża22l2aT. évľe vonatkozó pőlyázatźlnak benyújtásáľól
(ľásbeli)
El{iteľjesztŐ: Czcglĺidy Gcrg{l alpolgáľmcstcľ

l8' Döntés ,'Közvilágítási vagyonelemek tulajdonba adása'' tárgyúl Megállapodásáról
(Irásbeli)
tlliitegesz.líi : ( )z.cg l éĺly ( iergii a l pĺ ll głrmestcľ

l9. Döntós a VEKOP-4 ,1 .2-17 -2018-0000 l ,,Az ibuda-Aquincum ľómai limcs- szakasz tiľökségének
komplex tuľisztikai célú hasznosítása'' címíĺ támogatási szerződés módosításrłról
(Írásbeli)
ElőĘesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ

20. Döntés a,,VEKoP-6 ,2.|-l5-2016-00009 Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren''

R1o.;ekt Támogatási Szeľződésének módosításáról
(Irásbeli)
Elóterj esztĺi : Czeglédy Gergő alpo l gármester

2l. AzÓbudai Parkolási Nonpľofit Kft.2aŻ2.évi Üzleti teľve
(Írásbeli)
Elĺíterjeszto: Béľes Andľás alpolgáľmester

22. AzÓbodai Egyesített Bölcsödék nyáľi nyitvataľtási ľendje
(Irásbeli)
Előterjesztő: Tuľgonyi Dánięl Absolon alpolgármester

23. Az obudai Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai Pľogramja és annak mellékleteinek
módosítása
(Írásbeli)
Elóteľjesĺő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

24. Döntések az onkoľmányzat tulajdonában álló 65552111 helyľajzi számű,1039 Budapest,
Zipernowsky Káľoly utca l-3. szám alatti ingatlan udvaľán álló 8 tantermes épület (752 m2 terĺilettel)
bérbeadására vonatkozó nyilvános pályáuatokról
(Íľásbeli)
Előterjeszto: Czeglédy Gergo alpolgármester

25. Önkormányzati tulajdonú gazdaságitáľsaságok felÍigyelőbizottsági tagjainak visszahívása és új tagok
megválasztá,sa
(Iľásbeli)
E lőterj eszt ő : Szkal iczki TĹinde frakc ióvezető

Zńrt
26. Budapest 10' számú oľszággyűlési Egyéni Választókerii|etiYtilasztási Bizottság tagjainak és

póttagj ainak megváIasztása
(Irásbeli)
Előterjeszto: Dr. Bots Dénes jegyző
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(Az MÓn. 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testíilet zárt ülést tąrt ... váląsztąsi
iigł ĺáľypalásakor,).

27. Javaslata2022. évi Bem József Díj adományoztsźra
(Írásbeli')
Elóterjesztő: Wesulowski Ktrrinnu, a Belil József D(j Kurutĺjriurtli clrltjke

(Az MÓn. 4ó,. s Q) bekezdés a) pou|ia szerint ,,A Képviselőłestĺjlet zart ülést tąrt ... kitüntetési
iig), lcirpalásakor)'

28. Fellebhezés a VITI/l850117l?.il2'1. számíl ĺlcintés ellęn
1Íľĺsucu1
Eloterjeszto: Czeglédy Geľgő alpolgáľmesteľ

(Az MÓn. 46. s a bekezdós a) pontja szerint ,,A Képviseĺőąestület zárt üłést tarĺ .-
ö n kormány z at i hat ó s ág i'ügl t ĺźr gl al ós akor) .

29. Fellebbezés a VIII/ l 8 50/|61202l ' számú hatáľozat ellen
(Írásbeli)
Előtedesztő : Czeglédy Gergo alpol gármester

(Az MÓn' 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A KépviselőłestĹilet zĺźľt ülést tart ...

önkormányzati hatósógi ügl táľg1lalás akar).

30. Fellebbezés a Főépítészi és Váľostervezési lľoda Íl654/16120Ż1 számú döntésévęl szemben
(Iľásbeli)
Előterjesĺő: Czeglédy Gergő alpolgármester

(Az Mötv. 46. s @ bekezdés a) pontja szerint ,,A Kěpviseĺőłestület zórt ülést taľt '..
önkormónyzati hatósági ügl tárgłalós akor).

3l. Fellębbezése a Főépítészi és Városteľvezési Iroda Il531l8l202l számú dontésével szemben
(Írásbeli)
Előterj esztő : Czeglédy Gergő alpo lgármester

(Az Mön. 46. s a bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestüĺet zárt ĺjlést tnrt ...

önkoľmányzati hatós ági ügł tĺirgłalásakor)'

32. Szociális egyéni kérelmek ügyében szĹiletett d<jntések ellen benyújtott fellebbezések és méltányossági
kéľelmek elbíľálása
(Íľásbeli)
Előteľjesztó: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester

(Az MÓn. 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zórt ülést tąrt ...

Ónkor mányzaĺ i hatósági ügl tĺźrgyalásĺlkĺlr).
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri f{ivatalban a határozat végľehajtásáóľt felelős: a Szervezési Főosztály vezetője.

N ap í r e n d I. p o ntj a : o s s zefer h etet Ie ns é g i v í z'ĺ gĺi! al me g ind ít ús a
(Irdsbeli)
E lőt e rj e s a ő : S zk al ic zk ĺ T iin de fra k c i óv e zet ő
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Budapest Főváros III. Keľiilet Óluĺa-nétásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testületének

3 /Ż022. (l. 27 .) Határozata

A Képviselő-testĺilet

űgy hatfuoz, hogy fblkéľi a Pénziigyi, Tulajdonosi és Vag;lonnyilatkozat-kezelo
Bizottságot, hogy folytassorr le vizsgálatot Bús BallŁs összeféľhetetlenségi Ĺigyében.
Felelős : Polgĺĺľmesteľ

(Szavazott l6 képvíselŐ: l4 igcn, 2 tarĺĺjzkodás)

A Polgrĺrmesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Pénzügyi' Tulajdonosi és
Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottság elniike.

Napirend 2. pontja: A rendszeres és rendkíviili gjłermekvédelmi tlźmogatúsban való részesítés

fekételeiről, valamint a szemtilyes gondoskodđst nyújĺó gjłermekjóléti alapellótdsról,
azok igěnybevételéről és aJizetendő térítěsi díjróI suÍló 2/1999. (I. 29.)
iinko rmónyzati rendelet mlídosítósa
(Irósbelí)
E lőt e rj e szĺ ő : T urgo ny í D ón i e I A bs o l o n a Ip o lg dr mesĺer

Budapest Főváros III. Kerĺilet ibuda-géLásmegyeľ onkormĺńnyzat Képviselő-testiilete

az elóteľjesztői kiegészítésekľe figyelemmel elfogadja - az előterjesztés l. melléklete szerinti tartalommal _
a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti alapellátásrol, azok igénybevételéről és a fizetendő téľítési díjról szóló
Żĺ1999. (I.29.) önkoľmányzati rendeIet módosításáľól szóló tlŻ022. önkormányzati ľendelete.
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Napírend 3. pontja: Rendelet-tervezet a kiizmíÍvelíŕĺlésrĺíl szóIó rendelet módosításáról
(Irúsbel)
ElőterjesztíÍ: Béres Andrds alpolgórmesler

Budapest ľ'őváľos III. Kerület Ónuaa_néľásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testülete

az előterjesztöi kiegészítésekľe figyelemmel elfogadja - az előteľjesztés ĺ . melléklete szerinti taľtalommal -
a közmĺĺvelődésľől szólő 45ĺ2018. (Xĺ. 30.) ĺinkormányzati rendelęt módosításáról szóló 212022.
önkoľmányzati ľendeletet.
(Szavazott 20 képviselő: 19 igen, 1 taľtózkodás)

Napirend 4. pontja: A Fővárosi onkormdnyzaíot és a keriileti önkormúnyzatokat megillető bevételek
2022. éví megosztdsdról szlńIó Fővđrosi Közg1łĺilés rendelet-tervezet véleményezése
(Irúsbeli)
E lőĺerj esztő: Dr. Kiss L ĺÍszlłí p o lg łźrmester
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Budapest Főváľos III. Keľület Ótooa-ľéLásmegyer Onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

4 n022. (I. 27 .) Hatärozlta

A Képviselő_testĺilet

ugy határqz, hogY ą Fovárcsi .Öĺkoľnláoyzątot és a kęľü!et! önkqlrltĄlyząlqką!
osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet
tudonrásul veszi.
Fglelős: Polgĺĺľmester

(Szavazott 20 képviselő: l8 igen, 2tartőzkodás)

A Polgáľmesteľĺ Hivatalban a hatírozat végľehajtásáéľt felelős: a Pénzügyi és Gazdálkodási
ľőosztáIy vezetője.

Napirend 5. pontja: A Magłarorszóg helyi önkormúnyzaíairóI szóIó 201I. éví CDffi{D( törýény
módosítdsa miatt, előterjesztés az alpolgórmestetek Ílletményének és a köIĺségtérítés
összegének 2022. jĺłnuór I. napjótil történő mególlapítósdra
1hateą
Előterjeszlő: Dr. Kiss LúszIó polgármester

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Ónuoa-ľéľásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

5 /2022. (I. Ż7 ;) Határ ozzta

A Képvĺselő-testĺĺlet

úgy határoz, hogy

1. Buľján Ferenc főállású alpolgáľmester illetményét Ż022. január l. napjától
havonta a polgármester illetményének 9aYo-źlnak megfelelő mértékben, azaz
bruttó 1 170 000 foľint összegben és kĺiltségtérítését pedig havonta bruttó 175

500 forint összegben állapítja meg.
2. Turgonyi Dániel Absolon fôállású alpolgármesteľ illetményét2022.januáľ l'

napjától havonta a polgármester illetményének9l%o-álnak megfelelő mértékben,
azaz brutÍó l 170 000 foľint összegben, ezen felül jogosult idegennyelv-tudási
pótlékľa bruttó 23 200 forint összegben, mindösszesen bruttó l l93 200 forint
összegben és k<iltségtérítését pedig havonta bruttó l75 500 forint összegben
állapítja meg.

3' Béľes Andľás társadalmi megbízatású alpolgármester tisztelętdíiát2022.januáľ
l. napjától havonta bruttó 585 000 forint, köItségtérítését pedig havonta bruttó 87
750 forint <isszegben állapítja meg.

4. Czeglédy Gergó társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjft 2a2Ż.
januáľ l' napjától havonta bľuttó 585 000 forint, költségtérítését pedig havonta
bruttó 87 750 forint cisszegben állapítja meg.

Felelős: Polgármester
ltatíridő:. azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 14 igen, Ż nem,4 taľtózkodás)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a hatá'rozlt végľehajtásáért felelős: a Munkaiigyĺ Iroda vezetője,
valamĺnt a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője.
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Napirenĺl6, pontja: Budapest FővĺÍros III. Kerittet obuda-ľékrÍ'meg1lerí Polgármesteri Hivalal2022. évi
nyórí- és téIi igazgatdsi szünet időtałtamónak, tovtźbbd a 2022. łívi munkasziłneti napok
köriili mankaľendjének meghatórozósa

űrósbetÍ)
Elííterjesztíí: Dr. KÍss LúszIó polgármaster

Buĺlapest l'ĺíváľos llt. Keľiitet Óruĺa-getásmegyeľ onkoľmányznt Kópvisclő-tcstĺitctónck

(llzl,rzŻ. (l. 21.) Hatńrozata

A Képviselő-testület

rigy hatáľoz, hogy:
I. A Polgáľmesteri Hivatalban a 202Ż. évben nyárĹ és téli igazgatási szünetet taľt,

amelynek időtaľtama:
a. nyáĺi igazgatäsi szĺ'inet időszaka: 2a22' július 18. napjától 202Ż. augusúlls21.

napjáig tartó ídoszak;
b. téli igazgatási szünet időszaka: 2a22. ďecember 2'l. napjától 20Ż3. január 8.

napjáig tartó időszak;
A nyáľi- és téli igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatalban
általános iigyfélfogadás nincs, a Polgármesteri Hivatal szęrvezeti egységei és a
munkatáľsak ügyelet útján biaosítják a zavartalan ügymenetet és a folyamatos
fe ladate l | átást, valam i nt a lako ssági ügyfe 1 szo l gá l atot.
Felelős: jegyző, MunkaĹigyi lľoda irodavezetóje
Hatáľidő: 2023. januär 8.

II. A Polgármesteľi Hivatal 20Ż2. máľcius 26-án (szombat / munkanap) záwa taft.
Az ügyeletet, a recepciós szolgálat telefonos tźýékoztatás útján látja el.

Felelős : j egy zo, Munkaĺigyi Iľoda iľodav ezetoje
Hatáľĺdő: 2022' március 26.

Ill. A Polgármesteri Hivatal 2022' október l5-én (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet, a recepciós szolgálat telęfonos tájékoztatás útján látja el.

Felelĺĺs : jegy z'ő, M un kaÍigyi lroda i ľodav ezetője
Határidő: 2022. oktőber 15.

IV. A Polgármesteri Hivatal Ż022. április 4-én (hétfón) záĺvatart. Az ügyfelek
táj éko ztatását a rec ep c iós szol gál at látj a el.

Fel elős : j e gy zó, M un kaii gy i lroda i rodav ezetóje
Határidő: 2022. április 4'
(Szavazott 20 képviselő:2a lgen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hĺvatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Munkaiigyi lľoda vezetíjje.

EgyiiumíÍködésí
(rlźsbeti)

megĺiltapottlźs kötése a Magyar Úszó SzövetsćggetNapírend 7. pontja:

E lőte rje sztĺÍ : Dr. Kis s L ĺźszló po Ig ĺźrmester
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Budapest Fĺíváľos III. Keriilet Óĺuda-Beľásmegyeľ onkoľmányzat Kópviselő-testĺiletének

7 /2022. (I. 27 .) Határozata

A Képviselő-testiilet

úgy határoz, hogy tĺĺmogatja a Magyar Úszos7ovetseggel való Együttmiiködési
megállapodás megkötését az előteľjesztés melléklete szerinti tartalommal és eryben
felkéľi a Polgármcsteľt annak aláírására'
Felelős: Polgáľmesteľ
Ilatĺ{ľidő: azonnal
(Szavazott l9 képvisclti: l9 igen, egyhalrgú)

A Polgńľnrcstcľĺ Hivllďbun u hutńĺozu{ vógľchljlĺńsrĺóľt ľclclős: l Kiĺzncvclósi ós Kultunńlis
Főosztály vezetője.

Napirend 8. pontja: ElnökségÍ tag jelöIése a IIL Keriileti Tołna és Vívó Egłletbe
1Ír*telĺ1
Elííĺerjesłtő: Dr. Kíss Ltńszló polgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Ótuaa-ľéLásmegyer Önkoľmányzat Képviselő-testületének

8 ĺ2022. (I. 27 .) Hatáľozata

A Képviselő-testüIet

Úgy határoz, hogy a III. KeľüIeti Torna és Vívó Egylet elnokségi tagiának Puskás
Péter képviselőt jelöli.
F'elelős: Jegyzo
Határidő: 30 nap
(Szavazott 20 képviselő: 1 8 igen, 2 taľtózkodás)

A Polgáľmesteri Hivatalban a hatńrazat végľehajtásáért felelős: a Fenntarthatósági' I{úsági'
Cĺvil és Nemzetiségi osztály vezetłlie.

Napirend 9, pontja: ivodaÍ körzetek mĺjdosítđsa
(rdsbeti)
Etőíerjeszlő: Dr. Kíss Ldszló polgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľütet Óbuda-néIĺásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

9 ĺ2022. (|. 27 .) Hatá'rozata

A Képvĺselő-testĺilet

űgy határoz, hory jóváhagyja az alábbi körzetmódosítást:

Juhász Gyula utca 9,1 1 Gyermeksziget Montessori Ovoda

Királyok űtja 27 |-végig (páľatlan) és
1 80-tól végig (páľos) Gyeľmekszi get Montessori Óvoda

Királyok ińja l-269 (páľatlan) és
2-178 (páľos) Pifypang Mtivészeti ovoda
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Saroglya köz

Somogyi Józsefkoz

Felkéri a Köznevelési és Kulturális Főosaály,
rendszerben is ľögzítse.
ľololĺig: Pcll górmcstcľ
IIĺtáŕĺdő: adöntóst köýctő 15 ńápon bclül
(Szavazott 20 képviseliĺ: 20 igen, egyhangú)

Piťypang Művészeti Óvoda

Óbudai Mesevilág ovoda

hogy a váItozásokat a KIR

A Polgáľmesteľi Hivatalban a hatáľozat végľehajÚásĺńéľt felelős: a Kiiznevelési és Kulturális
Föosztály vezetője.

Nupirenú Ia. ponlju: Nyúrí üglelel uz úvuúúllllun

firósbelí)
ElőterjeszlćÍ: Dr. Kiss László polgúrmester

Budapest Főváľos III. Kerület oĺuoa-ľérásmegyer onkormányzat Képviselő-testĺiletének

l0 /2022. (I. 27 .) Hłtńrozata

A Képviselő_testület

űgy hatfuoz, hogy elfogadja az óvodák 202Ż' évi nyári nyiwataľtási rendjét az
elóteľjesaés melléklete szerinti taľtalommal.
Felelós: Polgármester
Hatáľidő: február 15.
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľĺ Hĺvatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Köznevelésĺ és Kulturális
Főosztály vezetője.

Napirend tI' pontja: oł:ł;':x;';Í:x;"r:;:ľ:ĺ;ľ;ľ:,:i!ľ:::#:ľĺ:;;:;;#ľóg tevékenységét

'ľ,ff!ő'!r-r' Czegtěďy GergóÍ alpolgúrmesler

Budapest Fővĺĺľos III. Keľĺilet Óĺuoa-ľélcĺsmegyer onkoľmányzat Képvisető-testĺiletének

tt /Ż0Ż2. (I. 27 .\ Határozata

az Óbudai Sport és Szabadidő Nonpľofit Koľlátolt Felelősségĺĺ Táľsaság tevékenységét
lezńrő _ könywizsgáůattal alátĺĺmasztott _ beszámoló elfogadásáról

A Képviselő_testület

így határoz, hogy elfogadja az obudai Spor1 és Szabadidő Nonpľofit Koľlátolt
Felelősségű Tarsaság tevékenységét lezárő 202l. beszámolőjźt az elóteľjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: ESERNYOS Kft. i'igyvezetóje
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 14 igen,6 nem)

Ahatározatvógrehajtásáéľt felelős: az Eseľnyős Óĺudaĺ Kultuľálĺs és Spoľt NonpľoÍit Koľlátolt
Felelősségű Tárcaság ügyvezető igazgatőja.
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NapirenĺI 12. pontja: Ax, Esernyős ibadai KulturóIís és Sport Nonprojit Korlótolt Feletíhsé1iúÍ TĺÍrsasĺÍg és
az obudai sporl és szabadidő Nonprolít Korlótall Felelősségúí Tórsasóg
beo lvadóssal ös.łzefiłggóÍ vĄg l eg es - kö nyvv i4.s gńfu ítal aldtdmas ztotl _
l, g,gJł o n mé rl e gé n e k és vagy o nle I t ó rú n a k e lfo g ad ás a
(Irdsbeli)
E lőterjesztő: Czeg Iéďy Gergő alpotg órmester

Budapest Főváros III. nórĺilói oĹuaa_ľcIĺĺJńégyei l nko rmányzat Képvlselő_testllletének

t2 1202Ż, (|. 27 ;) Hatáľozata

az Escľrlyős obuĺIrĺ Kulturĺĺlis és Sporĺ Nrrnprrlfit Koľlńtolt Fclctőssógű Tńľsasńg ós ĺz
obudni Spoń és Szgbndĺdő Nonpľoĺit KorlrĹtolt Fslelőcłégíi Tńľsnsĺ{g beolvadrissal
łisszefĺiggő végleges kiinywizsgálattal alĺĺtámaszÍott vagyonméľlegének és
vagyonleltáľának elfogadásáľól

A Képviselő_testület

így hatźxoz, hogy elfogadja a beolvadó Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Táľsaság, az ŕtfuevő Esemyós obudaĺ Kulturális és Sport
Nonprofit Kft és a jogutód Eseľnyős Óuudai Kultuľális és Sport Nonprofit Kft
vagyonmérlegeit és vagyonleltáľait az előterjesztés melléklete szeľinti tartalommal.
Felelős: ESERNYOS Kft. i.iryvezetője
Határidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 14 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)

Ahatärozatvégľehajtásáért felelós: az Eseľnyős oĺudai Kultuľális és Spoľt NonproÍit Korlátolt
Felelősségíí Tĺĺľsaság ügyvezető igazgatőja.

Napireru! 13. pontja: A Szent Margít Rendelőintézet Nonprolit KÍt. 202I. évre saÍüĺ i]zteti Terv és
Mííkirdési Tómogatós zdró módosítdsa

1Írdsĺetĺ1
ElíÍtarjeszlő: CzegIéĺIy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľület obuda-Békásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

13ĺ2022. (L 27.) Hatírozata

a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Kft. 202l. évre szóló Üdeti Teru és Műkłidési
Támogatás záľĺí módosításáľól

A Képvĺselő-testiilet

űgy határoz, hogy a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kĺt. 202I. évre szóló
Üzleti Terv és Mliködési Támogatós zóró módosítasa" címiĺ előteľjesztést
jőváhagyja és felkéri a Szent Margit Rendelointézet képviselőjét, Dr. Budai András
íigyvezetíĺ igazgatőt az elóterjesztés tarüa|ma szeľinti feladat végrehajtására.
Felelős: Dľ. Budai Andľás ügyvezetö igazgatő
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 14 igen, 6 nem)

A határoząt végľehajtásáéľt felelős: a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Koľlátolt
Felelósségű Társaság ügyvezető igazgatőja-
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Napirend 14. pontja: Döntés obuda-Bék,trmeg)er Vdrosfejlł:sztő Nonprolit KÍt 2022. évi iizleti tervérőt
(rdsbeti)
E l łít erjeszlő: CzegléĺIy Gergő olpolgórmester

Budapest ľ'őváros III. Keľület obuda-ncľásmegyeľ Önkoľmányzat Kópvisclő-tcstületének

L 4 n!DŻ. u" z :7') řIatáľołüa

oruĺ a-ľoľĺsmegyeľ Váľosfej lesztő Non pľofi t Kft. 2022. évi üzleti tervéľíĺl

A

ůgy határoz, hogy olÍbgadja lbuda-Békásmogyeľ Vĺłrost'ejlesztő Nonpľofit Klt.
202Ż. évi tlzleti teľvét
Felelős : Óbuda- g ekĺsme gyer Vrĺľo sfej lesztő Nonprofi t Kft ' iig;1vezetőj e
Hĺtáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviseló: l8 igen,2 taľtózkodás)

A, hatirozat vógľehajtásáéľt felelős: Ótuaa-néł'ĺsmegyeľ Váľosfejlesztő Nonpľoíit Koľtátolt
Felelősségű Társaság ĺig;ľezető igazgaltőja.

Napírend I 5' po ntja: 

Wľ:-:",rr r*:::npro!ĺt 

ffi Feliigyető Bízottslźgí

Budapest Főváľos III. Keľiilet Ónuaa_Bełásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének

15ĺŻ022. (I. 27 .) Elatáľozata

otoda-nókásmegyeľ Városfejlesztő Nonpľoflt Kft. Fetĺigyelő Bizottságĺ ügyľendjének
elfogadásáról

A Kópvĺselő-testĺilet

űgy hatäĺoz' hogy jóváhagyja Óbuda-Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft.
Felügyeló Bizottságának ügyľendjét az előterjesztés 1. mellékletében foglalt
taľtalommal'
Felelős : obuda-g ekĺsmegyer V árosfej lesztó' N onproľrt Kft . ü5rvezetőj e
Határĺdő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: l 8 i gen, 2 łartózkodás)

A hatáľozat végľehajtásáért felelős: Óbuda-ľolĺĺsmegyer Városfejlesztő NonproÍit Koľlátolt
Felelősségĺĺ Társaság tigyvezető igazgatőia.

Napirend I6. pontja: Döntěs ibuda-ra*,ĺ'megler gyermekszakellóÍdsónakfejĺesztésérőt
(rdsbel)
Előterjesztő: Czeglédy Ge rgő alpolgórmester

Budapest Főváros III. Keľület Óuuaa_ľolĺĺsmegyeľ onkormányzat Képviselő-testületének

16 /20Ż2. (I. Ż1 .\ Haĺár ozata

A Képviselő-testĺilet

úgy határoz, hogy
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l .) támogatja az elóterjesztés męlléklętét képező, az E gészséges Budapest Progľam
kerętében létrejött lv/94461202l/EBPFO iktatószámú Támogatóiokirat alapján
elkészítęľt szakmai progľamot, és tulajdonosi hozzájárulŕsŕlt adjł az
onkormányzat l/l tulajdonában álló, természetbęn a 1039 Budapest, Víziorgona
u. 8' szám alatti ingatlon (hrsz: 62321/l4) funkcióvríItrĺsĺĺvaljáľó felújításához.

2.) felkéľi a Szent Maľgit t{endelőintézet Nonprofit Kft-t a Vizioľgona utca 8. szfun
alatti telephely üzemeltetési modelljének kidolgozására. továbbá az intézményi
łĺtszervezéssel összefüggó szakengedćlyelĺ beszeľzésének, valamint valamennyi,
az érintett ogészségügyi szr:lgáltatás elindításához sziikséges, intéznrényt érintő
szabályzat móclclsÍtásának elókészĺtésére.

3.) rllegbízza * obu.lo-BékáslllcpiYcľ VáľusfcjlcszĹó Norlpľuĺit Kľt-t a bęľuházás
projektmeneđzsori feladctainak ollátĺísával' nrolyľe i3'000.000, Ft óľtókbon
megbízási szerzódést köt.

Felelőš: Polgáľmester, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit x'ft., obudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Hatáľidő; 1') 2022'január 3l.
2.) a kivitelezés mĺĺszaki átadás-átvétele
3.) 2a22. január 31'

(Szavazott 20 képviselő: l6 igen, 4 tartóZkodáS)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a hatńrozat végľehajtásáért felelős: a Pénzĺigyi és GazdálkodásÍ
Főosztály vezetője.
Ä. hztátozat végľehaitásáért felelős: obuda-Bélcĺsmegyeľ Városfejlesztő Nonpľofit Korlátolt
Felelősségű Táľsaság ĺigyvezető igazgatőja, valamint az obudai Vagyonkezelő Nonpľoĺit Zrt.
vezérigazgatőja.

NapÍrend 17. pontja: 
ľ::ľů#:;;retÍ 

ovi-Sport Program 2022/2023. ćvre vonatkoaí pdlyózatónak

' ł,;; ! łlr r, r, C ze g I é t ty G e r g ő a lp o I g ó r me s te r

Budapest Főváľos III. Kerĺilet onuĺu-goLásmegyeľ Önkormányzat Képviselő-testületének

11 /20Ż2. (I. 27 .) Határ ozata

A Képviselő-testület

úgy határoz, hogy

l.) a Magyarország önkoľmányzataiľól szćia 20l l ' évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
59. $ (3) bekezdésóben bixosított jogkörében az előterjesztés tźrgyźhan
visszavonja a Városfejlęsztési és Környezętvédelmi Bizottság részére az
onkoľmányzat 2022. éví összevont kĺiltségvetéséľől szóló 39Da21' (XII. 2l.)
önkoľmányzati rendelet 12 $ (2) bekezdés b) pontjában átruházott döntési
hatáskort

2.) elindul az ovi_Sport Közhasznú Alapítvány által meghiľdetettNemzeti ovi-Sport
Program 202Ż. évi pályázatán a Pitypang Művészeti ovoda, Gyöngyfonás
Tagóvoda, 1031 Budapest, Dósa u.4. (Ż3ll3l8 hrsz.) szám alatti telephelyén
6xlŻ métęľes műfuves mulĺifunkciós kispálya megvalósításával és

fęlhatalmazza a Polgáľmestert a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok
a|áíráłsára.

3.) nyertes pályánat esetén bizÍosítja a20Ż2. évi pályázathoz sziikséges 5,200.000 Ft
önerőt a ,'Nemzeti Spoľt ovi Program'' költségvetési kiadási eli5irányzat terhére,
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továbbá előzetes kötelezettséget vállal bľuttó l,5 millió foľint fedezet
biaosítására a teriiletęlőkészíto munkálatok számára a2023 . évi költségvetésben'

4.)a pályźnat előkészítési és lebonyolítási feladataival az Óbuda-Békásmegyer
Váľosfejlesztĺt Non1rľofit Kft-t bízza llleg a Kozszolgáltatási szeľződés 3.2'l és
3.2.2. pontban rĺigzítettek alapján'

S.)elozetes kötelezettséget vállal arľa, ltogľ a nyertes páúyáu;at esetén 15 éven
keresątül ą'Ż i4tézmény yugyongĺzdrllkodłisi ĺ'elaclo!ąi| ęllótÓ lurĺlĺ
Vagyonkezelo Nonprofit Zrt. részére a míifiives _ multiťunkciós kispátya
kĺrbantarfiĺsi kťiltségeinek ľedezeteként az évi bruttti 200.000 Ft_ot az egyes
ĺĺzleti évberl biztosítja.

Feleliĺs: Ptrlgáľnle.sĹer;olruda--Békástllggyeľ \ŕáľrxľejlesztťl Nłrnpofit Kft.
Hatáľidő: 2a22. ťcbruér I.
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

A Polgármesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Pénzügyi és Gazdálkodási
Főosztĺĺly vezetĘe.
A' határozlt végľehajtásáéľt felelős: Ónuaa_néľ'ĺsmegyeľ Váľosfejlesztő NonpľoÍit KorlĺĹtolt
FelelősségÍi Táľsaság ĺigyvezető igazgatója.

NapÍrend 18. pontja: Döntés ,,KözvildgítósÍ vagyonelemek tulajdonba adósa" tdrgĺú Megdllopodósóról
(rósbeli)
E lőterje sztő: CzegIéĺIy Gerg ő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet otuda-nékĺsmegyer onkoľmányzat Képviselő-testületének

18 / 2022. (L 27 .) Hłtärozata

A Képviselő_testĺilet

úgy határoz, hogy
l. megkĺiti azeloterjesztés 1. mellékletét képező Megállapodást Budapest Fováros

onkoľmányzatával a Ż. határozati pontban foglalt ktizvilágítási miitáľgyak
vagyonelemei tulajdonjogának téľítésmentes áúadásfua vonatkozóan.

2. az előterjesztés 2. mellékletében jelölt köz- és díszvilágítási mÍĺtáľgyakat
téľítésmentesen Budapest Fováros Önkormányzatának tulajdonába adja
Magyarorszźtg helyi önkormányzatairól szóli 20l l. évi CLXXXIX. törvény 23.

$ (4) bekezdésének, illetve a Nemzęti Vagyonról szőló 20l l ' évi CXCVI.
töľvény 14. $ (1) és 5.$ (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének
megfeIeIően.

3' felhatalmazza dr. Kiss Lászlő polgármesteľt a Megállapodás aláírására és a
sziikséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Polgármester
Határĺdő: (l.-3.) 2022. január3l.
(Szavazott 20 képviselő: l8 igen, 2 tartózkodás)

A határozat végľehajtásáért felelős: oĺuaa-néľĺĺsm€gyeľ Váľosfejlesztő NonpľoÍit Koľtátolt
Fe lelőssé gĺĺ Tá rs asá g iigyv ezetíś igazgatőia.

Napírend 19. ponlja: Dijntés a VEKŻP-4.t.2-t7-2018-000u ,,Áz lbuda-Aquincum ruÍmai límes-szakasz
örökségének komplex turísztikaÍ célú hasznosíĺósa" címúĺ Íómogatdsi szerződés
módosítĺźsóról

đłĺstetĐ
ElőÍcrjeszĺő: Czeglódy Gergő alpolgdrmester
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Budapest Főváľos III. Keriilet Ótoaa_goLásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

19 l 202Ż. (I. 27 .\ Határozata

A Képviselő-testĺĺlet

úgy hatáľoz, hogy
l' a Ż022. évi, továbbá elózetes kötelezettségvállalásként a 2023. évi

költségvetésben összeson 7l'000.000 Ft-ot biaosít a projekt megvalósítása
érdekében, a pmjekt eéljára a Buĺla;resti Tŕiŕéneti Múzeum, mint beruházó
szĺrnĺľa. A ľedezct ł 2a2?- évi iinkoruuĹĺryaati kłiltségvetesről szólĺi
39|Ż0Ż|.(XII.2l.) onkormĺínyzati rendelotbon a,,VEKOP.4.2-l7 Tematikus
hálńzatok fejleszfése _ ĺ,imes'' snľon ľenĺlelkezésre áll.

Ż' felhatalmazza a Polgáľmestert, hory a Budapesti Történeti Mtizęummal
köztisen, mint konzorciumvezętő tiibblettámogatási igéný nyújtson be a
Pénzügyminisztéńum részére 129.706.587 Ft összegben.

3. tudomásul veszi a konzoľciumi tag vtiltozásźlt, a pá.lyázati felhívás szerint
kötelezóen bevonandÓ, tiľökségvédelmi feladatokat ellátó szgrvben a
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkáľsága döntése
alapján bekĺĺvetkezett vźitazás miatt - Váľkapitányság Integrált
TeľületĘlesztési Központ Nonprofit Zrt.helyett a Lechneľ Nonpľofit Kft -, és
felhatalmazza a Polgármesteft a módosított konzoľciumi egyiittmiĺködési
megállapodás aláíľására.

4. ťe|hatalmazza a Polgáľmesteľt, hory Támogatási Szerződés módosítást, és
egyedi mentességi kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztéľium részéľe a
projekt fizikai befejezési határidójének 2023. augusztus 30-ra történő
módosítása érdekében.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 2022. január 3l.
(Szavazott 20 képviselő: 18 igen, 2 taľtózkodás)

A határozzt vógľehajtásáért felelős: oľuaa_ľoL'ĺsm€gyeľ Városfejlesztő Nonpľofit Koľlátolt
Felelősségíi Táľsaság ügyvezető igazgatőia.

Napirend 20. pontja: Diintěs a ,,VEKOP-6.2.I-15-2016-00009 SzocilźIis vórosrehabíIítlÍció megvalósítósa
B ě kdsmeg1leren" p roj e kt Túmogatósí SzerzftÍćsén ek mlídos ítdsóró I

th*tettl
Előterj eszíő: Czeglédy Ge rgő alpo lgdrmesler

Budapest Főváľos III. Kerület oĺuĺa-notásmegyer onkormányzat Képviselő-testiiletének

Ż0 / 2aŻ2. (L Ż7 .\ H:atározata

A Képviselő-testiilet

űgy hatálroz,hogy
l. a VEKoP-6'Ż.1-15-Ż016-00009 Szogiális váľosrehabílitáció megvalósítása

Békásmegyeľen címii projekten belül bruttó 8.578.560 Ft támogatási összeget
átcsoportosít az obudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, mint
konzorciumi tag részére a projekt megvalósítási idoszakában, 2022. évben
kötelezően megvalósítandó szociális munka (mentoľáIás) fęladatok ellźtására,
melyre tekintettel kezdeméĺyezi a Támogatási Szeľződés és annak
mellékleteínek módosítását' valamint felhatalmazza a Polgármesteľt a
Támogatási Szerződés módosításához kapcsolódó sztikséges dokumentumok
aláírásźra.
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2. az Önkoľmányzat 2022. évi kĺiltségvetésének ,,Szociális váľosrehabilitáció''
költségvetési kiadási elóirányzatźtt megemeli l0.000.000 Ft-tal ,,Reményi Ede
utca kivitelezés'' költségvetési eloiľányzat l 0'000.000 Ft-tal csökken.

Felcliís: Polgármesteľ
Óbuda-nétásmegyer Városfej leszto Nonpľofit Kft .

obuaai Családi Tanócsadó és cyermekvédelmi Központ
l'énzügyi ľőosztály

ľlatáľidő: 2022. január 3l.
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, epx,harrgri)

Fele|ĺĺssóg íi Trĺrsaság ii gy v czcĺiĺ igaega ĺĺlja.

Napirend 21. pontja: Az obudai Parkolósi NonproJít Kft. 2022. évi ÜzletÍ tene

'ii#!r|l-u' Béres AndrlÍs alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet otuaa-noxásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő_testiiletének

2 t ĺŻ022. (I. 27 .) Határozata

A Képviselő_testület

űgy hatźroz, hogy elfogadj a az elóteľjesztés mellékletet képezo Óbuaai Parkolási
Nonprofit Kft.2022. évi Üzleti tervét.
Felelős: Patócs Petra ĺigyvezető
Ilatáľidő: döntést követő elso nap
(Szavazott 20 képviselő: 18 igen, 2 tartózkodás)

A határozat végľehajtásáért felelős: az ibudai Paľkolásĺ Nonproĺit Koľlátolt Felelősségű
Tá ľsaság ii gyvezető igazgatőia.

Napirend 22. pontja: Á,z ibudai Egjlesített Biitcsődék nyóri nyinanrüźsi renďje
(Irósbel)
Előterjesztő: Turgo nyi DónÍeI Absolon alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óruo'-noľásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testületének

22 120Ż2. (I. 27 .) IJat á,rozata

A Képviselő_testĺilet

űgyhatároz,hogy - azelőteľjesztés mellékletének megfelelően - elfogadja az Óbudai
Egyesített Bölcsődék 2022. évi nyári nyitvatartási rendjét.
Felelős: Jegyzo
Ilatáľidő: a döntést követó l5. nap
(Szavazott 20 képviselő: l9 igen, 1 tartózkodás)

A Polgármesteľi Hivatalban a hatńrozłt végľehajtásáéľt felelős: a Szociális F'őosztáIy
Egészségĺigyi osztályának vezetője.

Nopirend 23, pontja: Az obuĺIaÍ szocióIis SzotgóIíatĺi Intézmény Szukmai Prllgrumju és annak
mellékleteinek módosíĺósa
1Ír*ĺeli1
EIőterjesztő: Turgo ny i Dúniel A bsolon alpolgdrmester
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Budapest Főváľos ĺII. KeľüIet Ótuda-ľéLásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

23 /202Ż. (L 27 .) Hatĺĺ ľozlta

A Kópviselő-testĺilet

rlgy hatáľoz, hogy - az etiítoľjesztés nrclléklgténok megfolelr1oll . elľogadja az Óbudal
Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai Pľogramja és annak mclléklctcinek
móclosítását. A Szakmai Pľogram és a Szervezeti és MĹiködési Szabályzat
ľende lkezése i 2022' tbbľuáľ l _i én lé pnek hatályba.
ľ'elelŕís; Iegyzo
Hatáľidő; a döntést ktiveto l5. nap
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangri)

A Polgáľmesteľĺ Hivatalban a határozĺt végrehajtásĺńért felelős: a Szocíális Főosztály vezetője.

Napirend 24. pontja: Dijntések az Önkormónyzat tutajdonóban óIllő 65552/11 helyrujzí szómú, 1039
Budapesl' Zipernowsky Kóroly ulca I-3. suÍm alatti ingatlan udvarón dlló 8 tanÚermes

ľ;;;#i:::;Í;,":;::::::::::'aínyilvdnosplźlyózatokróI
Budapest Főváros III. Keľĺitet Ónuaa-gekásmegyer Onkoľmányzat Képviselő-testületének

2 4 lz022. (L 27 .) Hatáľozata

A Képviselő-testĺileÚ

az onkorm ányzat tulajdonában álló eg:''es vagyontáľgyak .béľbeadásáľól
9/2015. (II. 16.) łinkormányzati ľendelete 111/A. $ valamĺnt az onkoľmányzat
vagyonáľól és a vagyontárgyak felettĺ tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló
17ĺ20t4. (vI. 2.) tinkormányzati ľendelete 2l. $-a Íigyelembe vételével úgy
hatáľoz' hogy

1. a Budapest Főváros III. Keriilet obuda_getĺsmegyer onkormányzat
tulajdonában ällő 65552111 helyľajzi számű, l039 Budapest, Zipeľnowsky
Kĺĺľoly utca 1_3. szám alatti ingatlan udvaľán álló 8 tanteľmes épiilet (75Ż m2

teľĹilettel) bérbeadásáľa vonatkozó - a Képviselo_testiilet 856/202l. (X. 28.)
számű hatźrozata alapjźln kiíľt - nyĺlvános páiyázatot (tekintettel arra, hogy a
beadási határidőig pályánati ajźnlat nem érkezett) eľedménytelennek
nyilvánítja.

2. hozzájárul a Budapest Fováros III. kerület, Ótuaa-gékasmegyer Önkoľmányzat
tulajdonában állő 6s552/11 helyrajzi számÚ, 1039 Budapest, ZipeľnowsĘ
IúĹľoIy utca 1-3. szám alatti ingatlan udvaľán álló 8 tanteľmes épiilet (752 mŻ
teľülettel) béľbeadásáľa vonatkoző, az el<ĺterjeszésben szereplő feltételek
szerinti, nyilvános pá|yázat ismételt kiírásához az alátbbi főbb kikötésekkel:

- a béľleti díj irányáľa 807.400,_ Fťhó, amely azelozo évi, MNB tútalközzétett
infl ációs rátával évente indexálandó;

- a bérbeadás időtaľtama legfeljebb 15 év határozottidő;
- a béľleti szerzodést kózjegyzői okiľatba kell foglalni, melynek dĺát a Bérlo

köteles fizetni;

16/2r



_ a pźtlyázatban kikötésľe kell, hogy kerüljön, hogy az Önkormányzat a
pályázatot a póńyázati eljáľrís bármely szakaszában, indokIás nélkül
eredménytelenné nyilváníthatja' valamint hogy fenntartja azon jogát,hogy az
érvényes ajánlatot tevö Ajánlattevőkkel a pźtlytzatbontást követően további
tárgyalást fo lytassĺr n, klizl5ttĺik záft kiiľíi I ic itet taÚson.

3. felkéľi a' Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit zrt-t a fentiek szerint a páLyázat
kiíľásrĹra és lefolytatłísóra vłlamint orľB, hogy a prĺlyazat cľcdményćről szóló

Felel{is: az obudai Varyonkezeló Nonprofit Zrt. vezérigazgaL(lja
Hltńľidíĺ: u tltinĹćst kövctő 30 nup
(Szavazott 20 képviselo: 20 igen, egyhangú)

lĺhatározatvégľehajtásáérÚ felelős: az obudai Vagyonkezelő NonpľoÍitZrt.vezérigazgúőja.

NapÍrend 25. poníja: onkormányzati tulajdonú gazdaságÍ tórsasógokfetiigyetőbizottslźgi tagjaínak
visszahívĺźsa és új tagok megvńlaseíósa
(rdsbeti)
E lőterjesztií: SzkaliczkÍ Tíinde lrakcilivezetĺí

Budapest Főváľos III. Keľület Óuuaa-néľásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

25 ĺ2022. (|. 27 .) Hatátozĺta

A Képviselő-testület

űgy határoz,hogy
1. az obudai Kultuľális Ktĺzpont NonpľoÍit Koľlátolt Felelősségĺĺ Táľsaság

(székhely: 1032 Budapest, San Marco utca 8l., Cg.0|-a9-90Ż546)
felĺigyelőbizottsági tagtráú, Stľenner Imľét

' 2022.januáľ 27. napiáłval visszahĘa.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: azonnal

z. 2022. januáľ 28. napjától 2a24. decembeľ 3l. napjáig tartó hatrĺľozott
időtartamra az Óbudaĺ Kulturális Központ Nonproťlt Koľlátolt Felelősségíĺ
Táľsaság feliigyelőbizottsásának tag1áxá választja Szabó 

"*o', ''uľ,u. u
felügyelőbizottság elnökenęK megbízási díjźt havi bruttó l30.000,- Ft., azaz
bruttó Egysztnharmincęzer foľint összegben, hatźrozzamegazzal, hogy a díjazźs
felvétele a köztulajdonban álló gazdasági táľsaságok takarékosabb mĺiködéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. $ (4) bekezdésében foglaltakľa figyelemmel
töľténhet'
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: azonnal

3. felkéri a polgármestęľt az Óbuduĺ Kultuľális Központ Nonprofit Korlátolt
Felelĺísségĺi Társaság - felügyelĺĺbizottsági tag személyében bekövetkezett
változásokatmagélba foglaló - egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiľatának
kidolgozására és aláíľására és ezzę| ĺisszefuggésben felkéri a obudai Kulturális
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetojét, hogy
gondoskodjon a felügyelőbizottsági tagsággal kapcsolatos adatokban
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bekövetkezett változások cégjegyzéki adatokon való źtVezeÍéséhez szĺikséges
dokumentumok előkészítésérol és intézkedjen a' obudui Kultuľális Kcizpont
Nonpľofit Koľlátolt Felelósségíĺ Táľsaság adataiban bekövetkezett változások
cégiegyzéki atlatclkon való átvęzetésę iránt.
Felelős: Polgármester

obudai Kultuľális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségti Társaság i.igyvezetóje
Ilatáľĺdő: azonnal
('Szavazott 20 képviseló: 20 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hivatalban a határozat felelős a Jogr Iľodavezetője.

Felelősségĺĺ Táľsaság ĺigyvezető igazgatĺĺja.

Budapest Főváľos III. Keľület ouuda_géLásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

2 6 /2Đ2z. (I. 27 .) Hatńrozata

A Kópviselő-testiilet

így határoz,hogy
1. az obudai Paľkolási Nonpľofit Koľlátolt Felelősségů Táľsasĺĺg l

103'' Buoĺ:lrest. Viirai'utí ą;i.., ()g.: 0l-09-993046) felügyelőbizottsáei tagiait,
I)ľ. F'ercs Jánost ,l és
Csongrádi Jánost

2a22. januälr 27. napiá*al visszahĘa.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľĺdő: azonnal

Ż. 2022. januáľ 2E. napjátó| 2024. decembeľ 3l. napjáig taľtó határozott
időtaľtamra az Ób,,daÍ Paľkolásĺ Nonpľolit Koľlátott Felelősségĺi Táľsaság
felügyelőbizottsásának tagiaivá választja Kapelleľ Zsuzsannát (

és Abrahám Mátéĺt l
l továbbá a

ľelügyelobizottság elnökének megbĺzálsi díját havi bruttó l30.000,- Ft., azaz
bruttó Egyszźnharmincezer forint összegben, míg a felügyelĺĺbizottsági tag
megbízási diiát havi bruttó 100.000,_ Ft', azaz bruttő Egyszázezer forint
összegben határozza meg azza|, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb műkodéséről szóló 2009. évi CXXII. torvény
6. $ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet'
Felelős: Polgármesteľ
Határidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert az Óbudal Paľkolási Nonpľofit Koľlátolt Felelosségű
Táľsaság - felĺ'igyelcĺbizottsági tagok személyében bekÖvetkezett változźsokat
magźha foglaló - egységes szęľkezetbe foglalt Alapító okiľatának kidolgozásáľa
és aláÍrására és ezze\ ĺisszefiiggésben felkéri az obudai Paľkolási Nonpľofit
Koľlátolt Felelősségű Társaság iigyvezetojét, hogy gondoskodjon a
felügyelőbizottsági tagsággal kapcsolatos adatokban bekövetkezett változások
cégsegyzéki adatokon való áWezetéséhez sziikséges dokumentumok
el<íkészítéséľől és intézkedjen az Óbudai Parkolási Nonpľofit Korlátolt
Felelősségű Táľsaság adataiban bekövetkezett változások cégjegyzéki adatokon
va|ő źúvezętése iránt.
Felelős: Polgármester

Óbudai Parkolási Nonpľofit Koľlátolt Felelosségű Társaság ügyvezetóje
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)
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A Polgáľmesteľi Hivatalban a hatńrozat vógrehajtásáéľt felelős: a Jogi Iľoda vezetője.
A hltáľozat végľehajtásáéľt felelős: az Óbudai Paľkolási Nonpľofit Koľlĺĺtolt Felelősségĺĺ
Táľsaság ĺigyvezető igazgatőja,

Bllllapest Főváľos III. Keľĺltet oĺuaa_gekásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő_testĺlletének

27 lŻ02Ż. (|. 27 .) Hatáľozata

A Képviselő-testület

{lgy határoz.,llogy
l. az Obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zártktiľííen Műkŕĺđíĺ Részvénytársaság

(székhely: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., Cg': 01-l0_047l l3)
felügyelőbizottsĺĺgának tagi át, Töľiik otlő,t (

, Ż022. januáľ 27. napjá,ľal visszahĘa.
F'elelős: Polgármester
Hatáľidő: azonnal

2. 2022, januáľ 28. napjától 2a24. decembeľ 31. napjáig tartó hatáľozott
időtaľtamra a7' Ónuĺaĺ Vagyonkezelő Nonpľofit Záľtköríien Míiködő
Részvénytárcaság felügyelőbizottságának tagiaivá választia Solymosi Imľét

esa
felügyelőbizottsági tag megbízźtsi diját havi bľuttó 100.000,_ Ft', azaz bľuttó
Egyszázezet forint összegben hattrozza meg azzal, hogy a díjazäs felvétele a
kciaulajdonban álló gazdasági társaságok takaľékosabb míĺködéséről szóló 2009.
évi CXXII. tĺirvény 6' $ (4) bekezdésében foglaltakľa figyelemmel történhet.
Felelős; Polgáľmester
Hatáľidő: azonnal

3' felkéri a polgármestert azÓbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zártkoruen Mĺiködő
Részvénýársaság - feliigyelőbizottsági és igazgatősági tagok személyében
bekövetkezett változásokat magáha foglaló _ egységes szerkezetbe foglalt Atapító
okiľatának kidolgozására és aláirásáraés ezze|ĺisszefiiggésben felkéri az Óbudai
Vagyonkezelő ZárÍkijriien Mtĺködő Részvénytársaság vezéľigazgatójái, hogy
gondoskodjon a változások cégiegyzéki adatokon va|ó źltvezetéséhez sziikséges
dokumentumok előkészítéséről és intézkedjen az Óuudai Vagyonkezelo
Zártkörüen Működő Részvénýársaság adataiban bekövetkezett változások
cégjegyzéki adatokon valő źúvezętésę iránt.
Felelős: Polgármester

obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt. vezérigazgatőja
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 20 képviselö: Ża igen, egyhangú)

(Áz MÓtv. 46. s a bekezdés a) pon$a szerint ,,A Képvisel(Í-testüĺet zárt iłlést tart ... vóIasztdsi ügł
ĺárgyaldsakoľ.

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Jogi lľođa vezetője.
lĺhatározatvégrehajtásáért felelős: az Óbudaĺ Vagyonkezelő NonpľofitZrt.vezérigazgatója.

Zárt
Napirend 26' pontja: 

::#;ľr'!;;';#ű:;:;r#;ł;:,:":,r#::i 
VdlasztókertźIeti Vólasetósí Bizottsdg

Előterjeszíő: Dr. Boĺs Dénes jegyző
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Az Mc'tv. 52. s @ bekezdése szerint a zdrt ülésről és az ülésen elfłlgadott 28-29/2022. (I. 27.)
hatórozątolĺról küIÓn I/S/89-112022. jegzőkĺ)nyv ĺjs határozat kivonąt készül.)

Napirend 27, ponĺja: Iavaslat a 2022. évi Bem róĺłef Díj aĺlomónyozlźsóra

đrdsbelĐ
Előterjesztő: Wesolowski Korinna, a Bem Jóaef Díj Kuratóríumi elnöke

(Az Mótv. 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Kĺipviselő-testüIet zárt ülést tart ... kitüntetési ügl
tárgłalĺisakor.
Áz Mĺjtv. 52' ,f (2) bekezdćse szerinl u zúľt ülésr(il és uz'üléseľl ellbgadott 30/2022. (I. 27) hatcíľozatł'óI

Napircnd 28. pontja: Fcllcbbcĺós a ĺłIIalE50/17/2a2L suźnú döntós ellan

' ľ'íi ! Í'!!' -'' C ze g t é ďy G e r g ő a I p o t g dr me s t e r

(Az Mĺitv' 46. s a bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselő-testüIeł zórl ülést tarl ... onkoľmĺźnyzati
hat ó s ági ügł t ćn' gła I ós akor.
Az Mon. 52' s @ bekezdése szeľint ą záľt'ĺ,ilésrőI és az ĺilésen elfogadott 3I/2022. (I. 27.) hatórozatróI
kiilon I/S/B9-I/2022. jeglzőkónyv és hatórozat kivonat késztil.)

Napirend 29. pontja: Fellebbezěs a WII/I850/16/202I. szdmíł hatórozat ellen
(rdsbelÍ)
E lĺíte rjesztłí: Czeg IéĺIy Gergő alpolgórmester

(Az Mđn. 46. s a bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testüĺet zárt iłlésĺ tarĺ ... onkoľmányzati
hatósĺźgi ügy t órgłaĺós akor.
Az Möw. 52. s O bekezdése szerint c zárt ülésről és az iilésen elfugadott 32/2022. Q. 27.) hątáľozątról
küĺön I/S/89-1/2022. jegz(Íkönyv és hatrjrozat kivonat késziil.)

Napirend 30. pontja: 
::::;:r:":;" 

a Főépítészí és Vórostervezési lrodu I/6í4/16/202I szdmú döntésével

1Írdstetą
EIőte rjeszlĺí: Czeglé dy Gergő alp olgórmester

(Az Motv. 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,Á Képviselő-testület zdrt ülést tarl ... Ónkormányzati
ható s ógi ĺigł t dr gl al as akor.
Az Mötv' 52' s O bekezdése szerinl a zárt ülésről és az ülésen eĺfogadott 33/2022. (I. 27.) hatórozatróI
külon ĺ/S/89-I/2022' jegłzőkÓnyv ĺls határozĺlt kivonaĺ késziil.)

Napirend 3I. pontja: 
:r:j:i!:rj;'e 

a FőépítészÍ és Yórostemezési Iroda I/531/8/202I szómú dönlésével

E lłÍterjes ztíí: Czeg léĺ|y Ge rgő alp o lgdrmester

(Az Mötv. 4ő. s a bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zórl ülést tart ... önkormányzati
hatósági ügy láľgyalas akor.
Az Mon. 52' s O bekezdése szeľint a zĺźrt iilésről és ąz iiĺésen elfogadatĺ 34/2022. (I. 27.) halĺjrĺlzĺlĺ,rĺjl
kiil(jn I/s/89-l/2022. jeglzőkonyv és hątáľozat kivonat készül.)

Napiľend 32. pontja: SzocilÍlĺs egłéni kérelmek iigyében sziłIetelt dtintések ellen benyújtottfellebbezések és

méItónyoss ĺźg í kérelme k elbír đlúsa
(rásbeIí)
Elííterjesztő: Turgo nyí DóníeI Absolon alpolgdrmester

20/21.



(Az Môtv. 46. s @ belrezdés a) pontja szerĺnt ,,A Képvíseĺő-testiJlet złźrt ĺłlést tart .'. önkoľmányzati
ható*źgi iig1l táľgnlásakor.
Áz Mrn, 52. s @ bekezdése szeľlnt a zdrt ttlésrül és az illěsen ellogadatt 35 - s3/2022, (L 27.)
határozątokľól kĺłIan I/s/89-I/2022. jegłzőkÖnyv és hątőrozat kivonat lcészüL)

K.m.f.

Dľ. Dénes

.ĺegt Z.

Dn Klsĺ László
polgńľmester *sř;
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