
BUDAPEST FÓVÁRoS III. KERÜLBT,
Ónuoł-ľÉxÁsvĺncynR ÖľroRľĺÁľyzłľł
Szám: llsĺ89-21202Ż

JBGYZOKONYV
amcly kószült Budapest l]óváľos III. I(eľület' Óbuda_ľotesmegyeľ Önkoľmállyzat Képviselrl-
testi'iletének 2022. februáľ 15-én (kedden) 10.00 órai kezdettel, a Váľosháza tanácskozó termében
(l033 Budapest, Ftl tér 3. I. e:ľĺl. Żl.) ĺnegtarlotL r e n tI k t v ll / i * üléséľŐl.

Jelen vannak: Dr. Kiss László polgármester, Béres András, Burján Ferenc, Czeglédy Gergo,
Csongrádi János' Derda Ádám, Gyepes Ádám, Faľkas Balázs, Hazai |vź,ľ, Andnĺs,
Kelemen Viktória' oriLászlő, Puskás Péteľ' Rácz Andrea, Stľenner Imre' Szabó Áko*'
Dr. SzendľődiCsaba, SzkaliczkiTĹinde, TurgonyiDánielAbsolon, Ujfa|vi István,Zábő
Attila (20 fó) képviselo.

Távol: Domokos Ágnes, Rózsa Lászlo Péter (Ż fő) képviselő.

A Polgáľmesteľi Hivatal részéľől jelen vannak:

Dr. Bots Dénes jegyző,
Dr. Tass Bá l i nt alj e gy ző - szervezés i f őosztźily v ezető,
Dr. Szegedi Gáboľ aljegyzo _ igazgatási főosztályvezető,
Vecsey-F üzes Márta pénzügyi és gazdálkodás i főosztályv ezető,
Károly Katalin szociális főosrtályvezető,
Dr. Urbán Péter adóügyi főosztźiyvezeto,
Kisné Balázs Eniko kĺjznevelési és kulturális főosztályvezető,
Dľ. S p iegler Tamás vagyonfe l ügye l eti és e l lenőľzési fóosztályv ezető,
Dr' Szabó Zsuzsanna jogi irodavezeto,
G re ifen ste i nné Csernák Marianna fóépítés i és várostervezés i i ľodav ezető,
Hoľváthné Kovács Andľea ko ltségvetés i osztályv ezető,
Ihász-Érsek Anita pénzügyi osztályv ezeto,
Joó I lona vagyonfel tigyeleti osztál yv ezető,
Ko m l ó s Eľzsé bet e l l en oľzé s i o sztály o sztály v ezetó,
Fiáth Marianna Gréta kommunikációs osztály mb. osztályvezető,
Kecskeméthy Andľea belső ellenorzési iľoda részéről,
Töľzsökné Gőczźn Emese lakhatási támogatások osztĺilyv ezető,
Dr' S ebok Zolttn i gazgatási foo sztá ly h atóság i o sztály v ezető,
Kittlęrné oľosz Valéľia pénzugyi és intézményi osztályvezető,
Tukac s I stválr szoc i á l i s f őosztá,ly e gészsé gü gy i o sztály v ezető,
Dr. Balla István könyvvizsgáló,
Sáfi Csaba polgáľmesteri kabinet részéről,
Czékő Gábor obuda-BékáSmegyeľ Váľosfejleszto Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőja,
Horváth Antal Óbuda-Békásme gyer Kozterü let-fe l Ĺigye let igazgatőj a,
Dľ. Kirchhof Attila Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatőja,
N ovák ZSo lt Ko ltségvetési Szeľveket K i szo l gál ó I ntézmény igazgatőja,
Krébesz Dániel Békásmegyeri Piacigazgatóság ügyvezetóje,
Poczę Márta Óbudai Platán Konyvtáľ igazgatőja,
V iszket Zoltán obudai Múzeum igazgatoja,
Beko Istvánné j egyzokönyvvezető.
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Dľ. Kiss Lá,szlőz köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ülése
hatźrozatképes, jelen van20 fő képviselő.
Bejelenti, hogy Bús Balázs lemondását követően a FIDESZ Dľ. Szendrődi Csaba urat jelölte
önkoľmányzati képviselőnek. Képviselotľ azülésen megjelent' a bejelentéssel kapcsolatban fellebbezés
nem érkezett, a képviselői esküjogszerűen letehető.
Bcjclcnti, hogy a llelyi Választźsi Bizottság koľábbi cln<jkc Dľ. Balogh Pótcr úr lcmondott' hclyórc
Bleszkánné Kiss Ildikó kerül be póttagként, másľészt a bizottság Debľeczeny István uľat választotta meg
a bizottság elnĺjkének.
Dr. Szendrődi Csaba képviselő úrnak a mandátumot Debľeczeny István a Helyi Választási Bizottság
elnöke fog|a átadni.
Kéľi a Képviselő-testületet álljanak fel az eskĺitétellrez.

Eskütélel -

Dľ. Kiss Lászlőz kiveszi az esküt Dr. Szendrődi Csaba képviselő úrtól.

Dľ. Kiss László: Dľ. Szendľődi Csaba képviselő úľnakjó munkát kíván.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívó szeľinti 3' napirendhez_ Kijlsős bizottsági tag
cseľéje a Civiĺ, Ifiúsdg| Kulturáĺis, oktątósi, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottságban _ a FIDESZ
frakciónak módosító javaslata lesz, valamint a 77 . napirendnél - A I033 Budapest, Szőlőkert u. 6. szóm
alaui, ]8822/]2 hľsz'-li ingatlan éľtékesítésére kiírt pólydzat értékelése _ apályánat értékeléséről lesz
szó' de t$ pályźzat nem keriil kiírásra.
Kéri, hogy fenti módosítások figyelembe vételével szavazzanak a napiľend elfogadásáľól.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testtilet elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet obuda-Békásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testületének

54/2022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy az ülés napiľendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREITID:

1. Rendelet-tervezet a202l. évi költségvetésľől szóIő lĺ202l. (I. 20.) önkormányzati rendelet
Ż02I. december 3l_ai határnappal töľténő módosításáról
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lźsz|ő polgármester

2. Ą, egészségiigyi alapellátásról szóló 37lŻ021. (x. 29 ') önkoľmányzati rendelet módosítása
(Iľásbeli)
Előterjesĺő: Turgonyi Dániel alpolgármesteľ

3. Külsős bizottsági tag cseréje a Civil, Ifiúsági, Kultuľális, oktatási' Nemzetiségi és Turisztikai

Ęizottságban
(Irásbeli)
Előterjesĺő: Szkaliczki Tünde fľakcióvezető

4' Döntés az állampolgári részvétel erősítéséről szóló Egytittműködési Megállapodás
elfogadásáról
(Irásbeli)
Előteľjesĺő: Dr. Kiss László polgáľmester
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5 Döntés a BMSK Berulrázási, Műszaki, Fejlesztés, SpoftĹizelneltetéSi éS Kozbeszerzési Zrt',
Budapest Fóváľos III. Keľület' Óbuda-sekĺSmegyer Önkoľmányzat, és az Észak-Budapesti
Tankeľületi Kcĺzpont kozött a Békásmegyeri Veres Péter Ginrnázium teljes ľekonstrukciója
kapcsán kötendo együttműködési megállapodásľól
(lľásbeli)
Eĺöterjeszto : Czeglédy Gergó alpolgáľmester

6. A TER-KOZ Ż0l8 ,'Kaszásdijlo utca - Széľíĺskeľt utca menti kozterĹiletek és intézmények
közosségi célú fejlesztése, funkcióbovítés'' címĺi pľojekt tárgythan elozetes
kote lezettségvál l a l ás a 2023 -as évet i l letően
(Iľásheli)
Eloterj esztő : Czeglédy Gergo alpo l gármester

Dontés költségvetési átcsoportosítások elfogadásáról
(Iľásbeli)
E loteľj esĺo : Czeglédy Geľgo alpo l gáľmesteľ

7

8. Az obudai Múzeum intézményi stľatégiájának' gyűjteményfejlesztési stľatégiájának' revíziós
és selejtezési szabźilyzatállak, digitaliztilási stratégiájának és kĹildetésnyilatkozatának fenntartó
általi jővthagyása
(Iľásbeli)
Előterjeszto: Béres András alpolgármesteľ

9. Emléktábla-állítás Csukás István tiszteletére
(ĺrásbeli)
Eloterjesztő: Béres András alpol gáľmester

l 0. Csi l laghegy Sport Csil lagai em lékkő állítása
(Irásbeli)
Előterj esĺo: Béľes András alpolgármesteľ

1 1. A Ż0ŻŻ évi Kozművelodési Cselekvési terv elfogadása
(Íľásbeli)
Előterjesztő: Béres Andľás alpolgáľmester

l2.A Fováľosi Szabó Ervin Könyvtár ,,Konyvet Házhoz" szolgáltatásról készíteĺ 2021 . evl
beszámolója
(Iľásbeli)
Előterjesaő: Béľęs András alpolgármester

l 3. Kulturál is intézmény ek 2022' évi munkateľvę inek elfogadása
(Írásbeli)
Előterj esztő: Béres András alpolgármesteľ

14.Az önkormányzat tulajdonában álló 1037 Bp., Szolőkert u. 6. szám alatti ingatlanban
raktárteriilet ideiglenes, bútortárolás célú biaosítása Óbudu-gekĺSmegyęr Cigány
N emzeti ségi onkormán y zat részére
(Irásbeli)
El oteľj eszto : Czeglédy Gergo alpo l gáľmesteľ

l5.Döntés a Bp. IIl. ker. Mozaik u.7 . szám alatti ingatlant érintő elóvásáľlásijogľól
(Iľásbeli)
Előterjesĺő : Czeglédy Geľgo alpol gármester
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l6.Döntés a1039 Bp., Kossuth Lajos üdĹiloparti,63660lrľsz.-Ĺt ingatlan, 10.147 m2 és a63659
Irrsz.-ú, 2076 m2 területű ingatIanokat bérlo GS Római Tenisz Club Kft' bérleti szerzodésének
módosításáról
(ĺľásbeli)
Előterjesaő : Czeglédy Gergő alpo lgármester

l1'A 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6. szám alatti' l882211Ż hľsz'-ű ingatlan érĺékesítéséľe kiírt
pźiyázat éľtékelése
(Irásbeli)
E l oteľj esztő : Cze glé dy G eľgo a l po l gáľnre steľ

l 8.Az Óbudai Vagyonkezeló Nonpľo fit Zrt. 2022. évi üzleti teľve, valamint a Képviselő-testület
775ĺŻ019. (XII' l9.) számú hatáľozaÍtlval elfogadott, a Budapest Fováros III. KeriitetÓbuda-
Békásmegyer onkoľmányzat és u. obudui Vagyonkezelo Nonprofit,Zrt. kozört létľejoĺ
Kozszolgá'ltatási Szerződéshez (keretszerzodés) kapcsolődo Ż022. évi Eves Közszolgáltatási
Szerzodés elfogadása
(Iľásbeli)
Előterj esao : Czeglédy Gergo alpolgármesteľ

1 9 . S zav azatszźml ál ő b i zott s ág i ta go k m e gv ál asztás a
(ĺľásbeli)
Előterjesĺő: Dr. Bots Dénes jegyző

Zárt
20.Az Egészséges Budapest Progľam keľetében bęszerzelt orvos-technológiai eszközök (III' ütem)

ingyenes használatba adása
(Iľásbeli)
E lőteľj eszto : Czeglédy Gergő alpo l gármester

(Az Mön. 16. E (2) bekezdés c) pontja szerinĺ ,,A Képviselő-testület zárt ljlést tart ... vag1,lonávaĺ
való ren de l é s tárgyal ćis akoľ).

2l.Fellebbezés a Főépítészi és Váľostervezési lroda ll162126lŻ021 szźlmű és a I/l6Ż127120Ż1
számú döntéseivel szemben
(ĺrásbeli)
Eloterjesztő : Czeglédy Geľgo alpol gármester

(Az Mon. 16. E (2) bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselő-testüĺet zćirt Ĺilést tart
o n ko ľ m an y z at i h at ó s á g i ĺł gy t áľ gy al ćl s a ko r ) .

22.Fellebbezés a Főépítészi és Várostervezési lroda 1136|l1712021 szálnú és a 1136lll8l20Ż1
számű dĺjntéseivel szemben
(ĺrásbeli)
Eloterj esaő : Czeglédy Gergo alpo l gáľmester

(Az Motv. 46. s (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestüleĺ zárt ülést ĺaľt
ön kormányzat i hatós ćigi ügl tćiľ glal ćis akoľ)'

23.Fellebbezés a Foépítészi és Várostervezési Iľoda Il995l4lŻ0Żl számű és all995l5lŻ021 számil
döntéseivel szemben
(Írásbeli)
Előterjesao : Czeglédy Gergo alpol gáľmesteľ
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(Az Morv. 16. ś (2) bekezdés a) pontja szerinĺ. ,,Á Képl,iselő-testület záľt iilésĺ taľĺ
on koľ nl ányz at i h at ós ćlg i ü g,, t ór gyal ós akoľ).

24.Szociális egyéni kérelmek ügyében szĹiletett döntések eIlen benyĹljtott fellebbezések és
méltányossági kéľeImek elbírálása
(Irásbeli)
Előterjesaő: Tuľgonyi DánieI AbsoIon alpolgáľnlester

(Az Mötv. 46. s (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testiilet zárt tilést taľt
o n k oľ m ány z aĺ i h a t ó s ći g i üg,, t ár gy- al á s a ko ľ ) .

('Szavazott 20 képviselő; 20 igen, ęgyhangú)

Napiľend I. pontja: Rendelet-tervezet il 202l. évi köItségvetésrőI szóIó 1/202I. (I. 20.)
önkormúnyzati rendelet 202I. december 3|-ai hatúrnappal történő
módosíttísóľóI
(rúsbeI)
Előterjesztő: Dr. Kiss Lliszló polgĺirmesteľ

Dľ. Kiss Lászlóz kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a ľendelet-tervezeÍ elfogadását.
Megállapítja' lrogy

Budapest Főváľos III. Keľiitet Óĺuaa-ľéľásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testülete

elfogadja - az elóterjesztés 1 . melléklete szeľinti taľtalommal _ a2021. évi köItségvetésrol szőló 1lŻ0Ż1
(I. 20.) onkonnáIryzat rendelet módosításáľól szóló 3/2022. önkormányzati rendeletet.
(Szavazott 20 képviselo: 13 igen, l nem 6 tartózkodás)

Napirend 2. pontjo: Az egészségiigyi alapellútósról słjló 37/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosítúsa
(rdsbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Ddniel alpolgúrmester

Dľ. Kiss László: kérdés, észrevétel hiányában szavazasľa teszi fel a ľendelet-tervezet elfogadását az
előterjesztői kiegészítéssel.
Megállapítja, lrogy

Budapest Főváľos III. Keľĺitet obuda-gékásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testülete

az előterjesztői kiegészítésre figyelemmel elfogadj a- az elóterjesztés 1 ' melléklete szerinti taftalommal

- az egészségügyi alapellátásľól szóló 37lŻ021. (X' Ż9.) onkormányzati rendelet módosításáról szóló
4 12022. önkormányzati rendeletet.
(SzavazoÍt 20 képviselo:20 igen, egyhangú)

Napirend 3. pontja: Kiilsős bizottsttgi tĺlg cseréje a Civil, Ifiúsdgi, Kulturdlis, oktatúsi, Nemzetiségi
és T uris zt i kai B izottsúg ban
(rtísbeIi)
E l őterj esztő: Szkal iczki T iłnde .frakcióvezető

Dľ. Kiss Lászlő: megad.ja a szót Puskás Péter frakcióvezeto úľnak.
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Puslĺĺĺs Péteľ: javasolja, hogy a Képviselő-testület Dr. Szendľődi Csabát válassza meg a Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-keze|ő Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottság tagsává.

Dľ. Kiss László: Szkaliczki Tünde frakcióvezető asszonýól kérdezi, hogy előterjesztőként befogadja-
e a ľ'IDBSZ tľakció módosító javaslatát?

Szkaliczki Tünde: igen, befogadja a módosító javaslatot és kéri, a Képviselő_testületet támogassa a
javaslatot.

Dľ. Kiss László: szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot.
Megál lapítj a, hoĹly azt a Képvise lő-tostiilot olfogadta.

Budapest F'őváros III. Kerület Ótuaa-ľélaĺsmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

5512022. (n. 15.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

űgy határoz, hogy
l. Kiss Mráľtont a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatlĺsi, Nemzetiségi és Tuľisztikai

Bizottságból mai nappal visszahívja, és ezzel egy időben, helyére külsős
bizottsági tagnak megválasztja Török ottót (a.n.: Kozźtk Ildikó, lakik: 1039
Budapest, József Attila utca 3.),

2. a Pénzugy| Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottságba, valamint a
Szociális, Egészségügyi és Lakástigyi Bizottságba Bús Balázs helyett dľ'
Szendrődi Csabát választja meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonna|
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Dľ. Kiss Lászlő: kéľi a Képviselő-testtiletet, álljanak fel az eskütételhez.

Eskütétel -

Dr. Kiss Lászlő: kiveszi az ęsküt Török ottó bizotts ägi tagtő|'

Napirend 4. pontja: Döntés az dllampolgóri łészvétel erősí,téséről szlíló EgyiittmíÍködési
Meg dllapodlts e lfog adós úľó l
(Irósbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Ldszló polgdrmester

Dľ. Kiss Lászlőz kérdés, észrevétel hiétnyźhan szavazásrateszi fel az eloterjesztéshatározati javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testtilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

5612022. (n. 15.) Határozata

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy
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l) elfogadja a Transparency lnternational Magyarország Alapítvány, Szentendľę
Város Önkormány zata,Budapest Fováros Vl. kerület Terézváľos onkormányzata
valamint Budapest Főváros III. KeľĹilet Óbuda-nékáSmegyer Önkormányzata
közott megkotendo Együttműködési megállapodás tervezetet.

2) az elotcrjesztés lľlelléklętét képezĺl Együttműködési Megállapodást elfogad.ja,
felhatalmazza aPolgfuťnesteľt jelen eloteľjesztés l-es számú mel|ékletét képezo
Együttmíĺködési Megállapodás aláírására azzal, hogy az aláíráskor aZ
előterjesztés l. melléklęte szeľinti tervezet szövegétol * az EgyuÍtműködési
Megállapodás szerzodés lényeges tartalmát nem érintve, önkormányzati éľdeket
nem séftve - eltéľhet'

Felelős: Polgáľmesteľ
obuda-BékáSInegyeľ Váľosfej I esao Non pľofi t Kft.

Határidő: J0 nap
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen' egyhangú)

Napirend 5. pontja: Döntés a BMSK Beruházási, Míĺsxaki, Fejlesztés, Sportiizemeltetési és
Ki)zbeszerzési Zrt., Budapest Fővliros III. Keriilet, obutta-sé*dsmegyer
onkormónyzĺtt, és űz Észak-Buĺlapesti Tankeriileti Központ között a
Békúsmegyeri Veľes Péter Gimnúzium teljes rekonstrukciója kapcsdn kötendő
egy iittmíĺkiidés i megńl lapodás ró l
(IľúsbeIi)
E I őt e rj e s zt ő : C ze g l é dy G e r g ő alp o I g ĺír me s t e r

Dr. Kiss Lász|őz kéľdés' észrevételhiányában szavazásrateszifel azelőÍerjesztés határozatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselo-testĺilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuoa-nétásmegyeľ Önkormányzat Képviselő-testületének

57/2022. (II. l5.) Határozata

A Kópviselő-testĺilet

űgy határoz, hogy a BMSK Beruházási, Műszaki, Fejlesztés, Sportüzemeltetési és
Közbeszeľzési Zrt., Budapest Főváros III. Kerület, obuda-BékáSmegyer
onkormányzat, és az Eszak-Budapesti Tankerületi Központ közott a Békásmegyeľi
Veľes Péter Gimnázium teljes rekonstrukciója kapcsán kotendő egyĺittműkodési
megállapodźst - az előterjesĺés l. melléklete szerinti tartalommal _ elfogadja és
f elhatal m azza a p ol gár me stę rt a m e gá l l ap o d ás al áít ás ár a.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: Ż022. február 28.
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

Napirend 6. pontja: A TER_KOZ 2018 ,,KaszđsdííIő utcű _ Széľíĺskeľt utcĺl menti ki)zteľiiletek és
intézmények közösségi célú fejlesztése, funkcióbővítése'' címíĺ projekt
tdrgydban előzetes kötelezettségvĺíllalĺís a 2023-as évet illetően
(Irásbeli)
E lőterjesztő: CzegIédy Gergő olpolgdľmester

Dľ. Kiss Lászl'őz kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel azeloterjesztéshaÍźrozatijavaslatát'
Megállapítja, hogy azt a Képviseló-testület elfogadta.
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Budapest Főváros III. Kerĺilet Ónoaa-ľéLásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

5812022. (tr. 15.) Határozata

A Kópvisclő-tcstülct

űgy hatźroz, hogy A TÉR_KÖZ 2018 ,,Kaszasdíjtő utca - SzériÍskeľt utca menti
közteľületek és intézményekkazasségi célúfejlesztése,funkcióbővítése '' című pľojekt
megvalósításához e|ózetes kötelezettséget vállal további 220 millió Ft fedezet
biztosítására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.
Felelős: Polgármester

obuda-Békásmegyeľ Váľosfej lesztő Nonprofi t l(ft .

felelős akkreditált kozbeszerzési szaktanácsadó
Határidő: l.2022' máľcius l.,Ż.20ŻŻ. decęmbeľ 31.
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Nap ir e n d 7. p o ntj a : D ! ntés k ö It s égv e té s i dtcs op o rto s ít ds o k e lfo g adós dró I
(Irdsbeli)
E lőterj es ztő: Czeglé dy Gergő alpolgórmester

Dľ. Kiss László: kéľdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az e|oterjesztéshatźrozati javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet in,'aa-nékĺsmegyeľ onkoľmányzat Képvĺselő-testületének

59/2022. (tr. 15.) Határozatz

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy

1. az Onkormźlnyzat ,,oBVF által lebonyolított lakossági konzultációk, közösségi
programok költségei'' költségvetési sorra l.112.7Ż4 Ft-ot átcsopoľtosít, melynek
forľása a ,,Monostor-Dósa zebra kivitelezés" kiadási költségvetési sor. Így az
OBVF által lebonyolított ,,OBVF által lebonyolított lakossági konzultációk,
közösségi programok költségei'' sor kiadási előirányzata 4'llŻ.724 Ft-ľa nő

2. a,,A közösségi tervezéssel előkészített közteriilet fejlesztés, köz és zöldteľületek
fejlesztése'' kiadási költségvetési sort megbontja az alábbiak alapján:

3. a ,'BDK tervezés" kiadási költségvetési sorra l.805.680 Ft-ot átcsoportosít,
melynek foľrása a ,,Monostor-Dósa zebra kivite|ezés" kiadási költségvetési sor.
Igy a,,BDK teľvezés'' költségvetési sor kiadási eloirányzata 6.007.l00 Ft-ra nő

Megnevezés Előirányzat

Kisléptékű fej lesztések kivitelezés 300.000.000 Ft

OBVF által lebonyolított lakossági konzultációk,
közösségi programok költségei

4.112;724Fr
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4. a ,,BM bölcsodei kapacitásbovítés (SolyInár u.)'' kiadási költségvetési sorra
21.000.000 Ft-ot átcsoportosít' melynek forrása a ',Monostoľ-Dósa 

zebra
kivitelezés'' kiadási költségvetési sor. ĺgy a ,,BM bolcsődei kapacitásbóvítés
(Solymáľ u.)'' sor kiadási előirányzata |95.023.8'l9 Ft-ľa változik

5. a ''Kerékpáľos közlekedési fejlesztések'' koltségvetési soľra 4.000.000 Ft-ot
átcsoportosít, melynek forrása a,,SECAP válIalások'' kiadási koltségvetési sor.
Igy a ,,Kerékpáľos közlekedési fejlesztések'' sor kiadási elóirányzata l2.000.000
Ft-ľa nő

6. az ,,lJt, járda, parkoIó és közmíĺhźllőzatok tervezése'' költségvetési soľra
4.000.000 Ft_ot rítcsoportosít, mclynck forľĺĺsa a ,,SECAP vóllalósolĺ'' kiadósi
költségvetési soľ. Ígv az .,Űt.járda, parkoló és közmíĺhálózatok teľvezése'' sor
kiadási előirányzata 42.968.740 Ft-ra nő.

Felelős: Polgármester
obuda-BékáSme gyer Városfej leszto Non pľofi t Kft .

Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Napirenĺl8. pontja: Az oburlai Múzeum intézményi stratégitűjltnak, gyíĺjteményfejtesztési
stratégiújónak, revíziós és seIejtezési szabúlyzatdnak, digitĺllizńlĺísi stratégiójónak
és küldetésnyilatkozatdnak fenntartó dltali jóváhagyósű
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Béres Andrús alpolgĺirmester

Dľ. Kiss Lászlő: kérdés, észrevételhiányában szavazásrateszifel azelőterjesztéshatározatijavaslatát
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda-Békásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testületének

60/2022. (II. 15.) Határozata

az obudai Múzeum intézményi stratégiájának, gyĺĺjteményfejlesztési stľatégiájának,
ľevíziós és selejtezési szabáiyzatának, digitalizálási stľatégiájának és
küldetésnyilatkozatának fenntaľtó általi jóváhagyásáľól

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy

l' jóváhagyja az Obuda Múzeum intézményi stratégiáját, gyűjteményfejlesztési
stratégiźĄát, revíziós és selejtezési szabályzatźú. digitális stratégiáját és a
kti l detésny i l atkozatát az elóterj esztés m ę l l é k l ete sze r i nt i tarta l om m al .

2. felhatalmazza a Polgármesteľt az obuda Múzeum intézményi stratégiájának,
gyĺijteményfej|esztési stratégiájának' revíziós és selejtezési szabtilyzatának'
d i g i tál i s str até git.j tnak é s a ki'i l deté sny i l atkoz atának aláír ástra.

(Szavazott 20 képviselo: 20 igen, egyhangú)

Napire nd 9. pontj a: E mlé ktlibla-óllíttís Cs uklts István tiszte letére
(ľtísbel)
Előterjesztő: Béres Andrds alpolgármester

Dľ. Kiss Lászlőz kérdés, észrevétel hiányában szavazásrateszi fel azeloterjesztéshatározatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselo-testület elfogadta.
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Budapest Főváros III. Keľület onuda-nétásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

6llŻ0ŻŻ. (II. 15.) Határozata

Ä Kópviselő-testĺilet

ugy határoz. hogy támogatjaNagy Anna kérését' és emléktábláttillíttat Csukás IstváIl

tiszteletére'
Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 30 nap
(Szavazott 20 kćpvisclő: 20 igcn, cgyhangú)

Napirend 10. pontja: Csillaghegy Sport Csillagai emlékkő dllítĺÍsa
(rtisbel)
Előterjesztő: Béres Andrós alpolgármester

Dr. Kiss Lász|ő: megadja a szót Gyepe' Ádá* képviselő úrnak.

Gyepes Ádám: jelzi, hogy éľintettség miatt nem vesz ľészt a szavazásban'

Dľ. Kiss Lászlőz Gyepes Áaĺ* képviselő úr annak a közosségnek a tagja' amely kezdeményezóje ennek
a kiváló ötletnek.
További kérdés, észrevétel hiányában szavazasra teszi fel azeloterjesztéshatáĺozatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselo-testĺilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľiilet Ónuoa-nétásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testületének

62lŻ022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testtilet

'(:gy haÍároz, hogy támogada a Római Sport EgyesĹilet és a Csillaghegyi Polgáľi Kör
Egyesület kérését, és emléktáblát állíttat Csillaghegy Sport Csillagai tiszteletéľe.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 30 nap
(Szavazott l9 képviselo: 19 igen, egyhangú)

Napirend 1l. pontja: A 2022 évi Kijzmíívelődési Cselekvési terv elfogadása
(rdsbel)
Előteľjesztő: Béres Andrĺís alpolgármester

Dr. Kiss Lászlő: kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztéshatározatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testĹilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óĺuda-nétásmegyer Önkoľmányzat Képviselő-testületének

6312022. (II. 15.) Határozata

a202Ż. évi Kiizművelődési Cselekvési teľv elfogadásáľól

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy jóváhagyja a Ż0ŻŻ' évi közművelődési cselekvési tervet az
e lőteľj esaés me l léklete szeri nti taľtal ommal
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 202Ż' március l '
(Szavazott 20 képviselo: 20 igen' egyhangú)
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NopÍrend l2. pontja: A Fővórosi Szubó Ervin Kł)nyvtdr ,,Könyvet HĺÍzltoz'' szolgúltatúsróI készített
202I. évi beszámolója
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Béres Andrús nlpolgĺtrmester

Dľ. Kiss Lászlő: kéľdés, észľevétel hiányában szavazásra teszi ľęl az e|otc{esztés hatáľozatijavas|atát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselo-testĹilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet onuĺa-ľéľásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

64/2022. (II. 15.) Hatĺĺľozata

A Képviselii-testiilet

ugy határoz, hogy elfogadja a Főváľosi Szabó Ervin Könyvtár ,,Könyvet Házhoz"
szolgáltatás {izemeltetéséről készített 2021' évi beszámolóját az előterjesĺés
mel léklete szerinti tartalommal
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: Ż0ŻŻ. március 1.

(Szavazott 20 képviselo:20 igen, egyhangú)

NapÍrend 13. pontja: KuIturóIis intézmények 2022. évi munkaterveinek elfogadásĺl
(IrásbeIi)
Előterjesztő: Béľes Andrós alpolgdrmester

Dľ. Kiss Lászlőz kérdés, észľevétel hiányában szavazásra teszi fel az eloterjesztéshatfuozati javaslatát.

Megállapítja' hogy azt a Képviselő-testület elfogadta'

Budapest Főváľos III. Keľület oĺuaa-ľéLásmegyeľ Önkormányzat Képviselő-testületének

65/2022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

űgy határoz, hogy

l. jóváhagyj a az obudai Platán Könyvtár Ż0ŻŻ. évi munkatervét az eloterjesztés
mel léklete szerinti tartalommal.

Ż. jőváhagyjaarobudai Múzeum 20Ż2. évi munkateľvét az előterjesztés melléklete
szeľinti taľtalommal.
jőváhagyja az Óbudai Társaskör MĹĺvelődési HázŻ02Ż. évi munkatervét az éves
szo l gáltatási tervve I az előterjesztés me l l éklete szeľi nti tartalom mal.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: Ż02Ż. március 1.

(Szavazott 20 képviselo:20 igen, egyhangú)

Napirend 14. pontja: Az i)nkormdnyzat tulajdondban dlló 1037 Bp.' Szőlőkert u 6. szdm alatti
ingatlanbon raktdrteriilet icleiglenes, btłtortliroltűs cétíl biztosítltsa obuda-
B é k ĺis me gy e r C ig lt ny N e mze t i s é g i o n k o r m d ny zat r és zé r e
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Dľ. Kiss Lászlőz kérdés, észľevételhiányában szavazásratęszifel azelőterjeszÍéshattrozatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.
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Budapest Főváľos III. Keľület onuda-gékásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testületének

6612022. (Il. 15.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

aZ onkormányzat vagyonáľól és a vagyontárgyak fe|eĺi tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 17lŻ0l4' (Vl.2.) önkonnányzati rendelęt 21. $-a figyelembe
vételével űgy határoz, lrogy

hozzájáru| a Budapest Főváros III. kerĺilet, Óuuda-sekĺSmegyer onkormányzat
tulujdonĺĺban ĺílló 1033 Budlpcst, Szőlőkcrt utm 6. szóm alatti' 188ŻŻ/l? hľsz' Ĺl,

',kivett üzem és udvaľ'' művelési ágű, Żt.506 m2 alapteriiletű ingatlail ,,D''
csarnokában, a jelen előteľjesztés melléklęteként csatolt alaprajzon megjelolt, külon
bejáratú, fszt.l71. jelű,4Ż,l7 m2 atapteľĺiletű ,'elotér" és fszt.l]Z. jelű' 22,81 m2-es

,,táľolő" helyiségek ľaktáľ,funkciójú, páiyázaton kívĺili' téľítésmentes
használatba adásához obuda-Békásmegyeľ Cigány Nemzetiségi
Onkoľmányzata (székhely: 1033 Budapest, Fo tér 3., azonosító: 01-98-00Ż77Ż,
adószám: l5503l83-l-4l, képviselő: Szabó Zsolt Iván elnok) ľészéľe.

A téľítésmelrtes használatba adás jo galapját Magyaľország helyi onkormányzatairől
szőlo 2011' évi CLXXXIX toľvény 23' $ (5) bekezdés lla. pontja: szociális
szolgáltatások és ellátások, amelyek keľetében települési támogatás állapítható meg,
valamint l9. pontja: nemzetiségi ĺigyek képezi.

A használati szeľződés 2022. március l. napjátől2022. augusztus 3l-ig kiithető
meg.

Óbuda-gekáSmegyer Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának a használati
szeľzodésben vállalnia kell, hogy amennyiben azingatlan értékesítéséľol képviselo-
testiileti határozat szi.iletik, a haÍározathozatal napjától számított 30 napon beli'il
(amennyibefl ez a nap Ż0ŻŻ' augusztus 3l-nél koľábbi időpontra esik), a használt
ingatlanrészt maradéktalanul kiĹiľíti és az átvételkorival megegyező állapotban
birtokba adja.a Használatba adó részére.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatőja
Határidő: a dontést kovető 30 nap
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Napirend I5. pontja: Döntés a Bp. III. ker. Mozaik u, 7. satm alatti ingúlant érintő elővásóľldsi
jogról
(Irásbel)
EIőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmesteľ

Dľ. Kiss Lász|ő: kéľdés, észrevétel hiányában szavazasĺa teszi fel azelóterjesztéshatározatijavaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviseló-testület elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľiilet otuaa-ľéLásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testületének

67lŻ022. (IL 15.) Határozata

A Képviselő-testület

aZ önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľólszóló 1712014. (VI.2.) onkormányzatirende|ete 16. $ (l) bekezdés a)

pontja alapján űgy határoz' hogy
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a COLORTEX Kft' (1034 Bp', Bécsi út l34., képviseli Hauer lrén ügyvezető) l/l
arárryű tulajdonában lévo Budapest III. kerĺilet, belterület 19294ll, 1929511,
1929611,19297l1,1929811,19Ż9914 és 1929915 helyrajzi számú kivett raktáľ,uzlet
és iroda, műhely és kivett üzem megnevezésu ingatlanok egyben torténo értékesítése
kapcsán a Gastszolg Kft. (ll45 Bp., Bácskai u.35.' képviseli Tótlr Feľenc
Ĺigyvezető) vevó.ielölt ajánlatában meghatározott feltételekkel: vételáľ 900'000.000'-
Ft, ebből 90.000.000,- Ft azonnali megfizetése,37Ż.400.000,- Ft Ż022. február 28-
ig, a még fennmaradó 437.600'000,- Ft- pedig Ż)ŻŻ'nárcius l4-ig töľténő
megfizetéssel a Bp. IlI. Mozaik u. 7. sz. alatti ingatlanegyüttesre vonatkozó bérleti
szerződés és annak a3. sz. mellékletét képező elővásárlásijogot alapító szerzodés
alapján biaosított elővásáľlásijogával nem kíván élni. egyben felhatalmazza dr. Kiss
Lászlő polgáľmestert a dĺintésnek nregfelelő intézkedések és a szükséges
nyi latkozatok megtételéľe és aláírásáľa.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: folyamatos
(SzavazoÍt 20 képviselo: l9 igen' 1 tartózkodás)

Napirend 16. pontja: Döntés a 1039 Bp., Kossuth Lĺljos iidiilőparti, 63660 hrsz"-ú ingatlan, 10.147
m2 és a 63659 hrsz,-ti, 2076 m2 teriiletíĺ ingatlanokat bérlő GS Római Tenisz
C lub Kft. bérleti szerződésén e k mó dosítdsáról
(Irásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő olpoIgármester

Dr. Kiss László: kérdés' észrevétel hiányában szavazásra teszi fel azelőterjesztéshatározatijavaslatát.
Megállapítja, hogy aá a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Ónuaa-nétásmegyeľ Önkoľmányzat Képvĺselő-testületének

68/2022. (ll. l5.) Határozata

A Képviselő-testület

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 1]lŻ014. (VI.2.) önkormányzati ľendelete l6. s (1) a) pontja
figyelembe vételével űgy határoz. hogy

hozzájáru| az önkormányzati tulajdonú 1039 Budapest, Kossuth Lajos
üdülőpaľti' 63660 hrsz'-ú ingatlan 10.110 m2-es ľésze és a 63659 hľsz'-ti, 2.076 m2
területű (vízi-, kerékpáľos és tenisz spoľťtelep funkciójú) ingatlan 

'béľletijogviszonya tárgyában létrejött - Budapest Főváľos III. keľület, obuda-
Békásmegyeľ onkormányzata nevébęn és megbízásából eljáľó Óbudai
Vagyonkezelő Nonpľof'it ZrÍ., mint Bérbeadó és a GS Római Tenisz Club Kft.
(mint Bérlő, székhely: l039 Budapest, Kalászi koz |\lC., cégjegyzékszám:01-09-
381630, adoszám: 29164217-Ż-4l' képviselő: Tomsits Krisztián Ĺigyvezető) -
bérleti sze rződésének módosít ásźlhoz, a következők szeri nt:

a bérleti szerzodés 6.3. pontja:

A Felek rögzítik, hogł a Bérlemény hasznólaĺáľa kizarólagosan a Bérlő jogosult, azt
sem egészben, Sem részben nem lehet albérletbe cłdni.

a következők szeľint módosul

A Felek rögzítik, hogy a Bérleményt albérĺetbe adni nem lehet. A Bérĺemény egł
részének üzenleltetésbe torténő adásához Bérbeadó előzetes, írósbeli hozzćijórulćłsa
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SZükSégeS'. A Bérbeado hozzajaľul, hogy cr Bérlemény tertiletén mĺikadő
vendéglátóegłségeĺ a bérleti jogviszony fennáĺlása alatt a Fiľsĺ Page Invesĺ Zľt.
(székhely: 10l2 Budapest, Palya utca 2., A. épületfszÍ. 5., céýegłzékszánl: 0]-10-
l4]371, adószám: 25569768-2-1l, képviselő'' Sobjĺźk Dániel vezérigazgató)
tizenleltesse. A First Page Invest Zrt' tevékenységéért -jelen 'szerződés keretei kĺjzott

a Bérlő teĺjeS köríĺfeĺeĺősséggel tartozik.

Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt' vezérigazgatőja
Határidő: a döntést követo 60 nap
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Napirend 17, pontja: A 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6. szdm alatti, 18822/12 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére kiírt pdlydzat értékelése

Qrósbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Dľ. Kiss Lászlőz megadja a szót Puskás Péteľ fľakcióvezető úľnak'

Puskás Péteľ: ismerteti a Pénzugyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság módosító
javaslatát: ,,aBizottságjavasolja a Képviselő-testtiletnek ,l I033 Budapest, Szőlőkert u. ő. szám alatĺi'
1BB22/I2 hrsz.-ú ingatlan éľtékesítésére kiírt pályózat éľtékelése "c. előterjesztés megtárłyalását és a
képviselo-testületi előterjesaés szerinti taľtalommal toľténo elfogadását figyelemmel Czeglédy Gergő
alpolgáľmesteľ úr módosító javaslatára, amely szeľint a Képviselo-testület előteľjesztés szerinti
határozatijavaslat l. pontja változatlan marad' a2. pontot toľöljék, és a 3. pont az alábbiak szeľint
keľüljön módosításra:
,,feĺkéri az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zľt-t, hogy a pdlyázat eredményéről szóló javaslatot a
Képviselő-testtiĺet elé dontéshozatalľa nyĺijtsa be. ''

Dr. Kiss Lászlőz ajavaslatot aPénzugyi, Tulajdonosiés Vagyonnyilatkozat-kęzeloBizottság módosító
jav aslatára fi gye lemmel teszi fel szav azásra'
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

69/2022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

a 17lŻ014.(Yl.2.) sz. ľendelete 16. $ ( l ) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Pénziigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizoĺtság ülésén
e lfo gado t ĺ mó do s í t ó j av as l atr a fi gł e le m m e l űgy hattr oz, hogy

1. a Budapest Fóváľos III. Kerület Óbuda-gekĺsmegyęr onkormányzat
tulajdonában álló l033 Budapest, Szolokert u. 6' szám alatti, l 8822ll2 helyrajzi
szźlmű ingatlan éľĺékesítésére kiírt nyilvános pályázaÍot eredménytelęnnek
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy érvényes pálytvati ajźnlat nem érkezett.

Ż' felkéri arobrdai VagyonkezelőNonprofit Zrt-t,hogy apályázateredményéľol
szóló javaslatot a Képviselo-testiilet elé dontéshozatalra nyújtsa be.

Felelős : obudai Vagyon keze lő N onprofi t Zrt' v ezérigazgatőja
Hatáľidő: a dontést követő 60. nap
(Szavazott 20 képviselo: Ż0 igen, egyhangú)
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Napirend I8. pontjn: Az obudai Vagyonkezelő NonproJit Zrt. 2022. évi iizleti terve, valomint ĺl
Képviselőłestiileĺ 775/2019. (ilI.. l9.) szdmú hatórozatóval elfogadott, o
B,udapest Fővĺiros III. Kerĺilet obuda-Békásmegler onkormónyzat és uz
obudai Vagyonkezelő Nonprojit Zľt. ki)zött létľej.ött Közszolgdltatdsi
Szerződéshez (keľetszeľződés) kapcsolódó 2022. évi Eves Kijazolgdltatdsi
Szerződés elfogadĺÍsa
(Irósbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgĺíľmester

Dľ. Kiss Lĺĺszló: lĺérdés, észrevétcl hiónyóbon szĺvtzusru tcszi fcl az előteľjesztés hatńrozatijovoslotĺĺt.
Megál lap íti a, hogy azt a Képv ise lő-testĺ'i let e lfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Óĺuaa-ľetásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

7012022. (II. 15.) Határozata

a" Óbudui Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt. 202Ż. évi üzleti teľve, valamint a
Képviselő-testület 77sl2019. (xIJ. 19.) számrĺ határozatával elfogadott, a
Budapest Főváľos III. Keľiilet obuda-Békásmegyeľ Önkoľmányzat és az
obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt. ktiztitt létľejiitt Kiizszolgáltatásĺ
Szeľződéshez (keľetszeľződés) kapcsolódó Ż022. évi Éves Közszolgáltatási
Szeľződés elfogadásáľól

A Képviselő-testület

űgy határoz' hogy

1. az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, az alábbi fo számok mellett az
obudai Vagyonkeze|o NonpľofitZrt.Ż022. évi iizleti tervét elfogadja

Ż0ŻŻ. decembeľ 3 l -i zárő-tervadatok:

Ertékesítés nettó áľbevétele:
Egyéb bevételek:
Egyéb ráfoľdítások:
Működési költségek osszesen:
Eb ből sze m,é lyi j e l le gtĺ ľáfoľdítás ok'
Adózott eľedmény:

797 802 EFt
916 901 EFt

2 286 EFt
1 043 979 EFt

585 I IB EFI
398 EFt

2. az előterjesztés melléklete szerinti taľtaIommal elfogadja a Képviselő-testĺ'ilet
775lŻ0l?. (xll.19') számú ha.tározaÍával elfogadott' a Budapest Főváľos III'
Kęrü let ob uda-BékáSmegyer on kormány zat v alamint az obudai Vagyonkeze lo
Nonprofit Zrt. kozött létľejött Kozszolgźiltatási Szerzodéshez (keľetszeľződés)
kapcsolódó Ż022. évi Eves Kcizszolgáltatási Szeľzodést azzal, hogy a szerzodés
aláíľásakor - a szerzódés lényeges tartalmtú nem éľintve és az Önkormányzat
éľdekeit nem séftve - atervezeÍÍol el lehet térni.

Felelős: Pol gármester,
o b uda i V agyon keze l ó N on profi t Zrt' v ezér i gazgatőj a

Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselo: 20 igen, egyhangú)

Napiľend I9. pontja: Szavazatsztimlúló bizottslígi tagok megvĺílasztósa
(IrósbeIi)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegyző
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Dľ. Kiss Lárszlőz megadja aszőtHazai Iván Andľás képviselő úrnak.

Hazai lván Andľás: bizonyáľa Polgármester úľ is emlékszik arľa, amikor MSZP_s polgármester-
jel<iltként 20l9-ben aváiasztás nyarán megkereste őt, mint a lll. keľületi Demokľatikus Koalíció lll.
keľületi szervezetének elnökét. Polgármester úr, Csala Péter és jómaga a Selyemfonő u.2. szám alatti
lévő ,,DARÁZS-fészek PUBBAN'' megbeszélték, hogyan fogiák Csala Péteľľel létrehozott
FACEBOOK csoportjával a III. kerület Óbuda csopoľttal mindenféle mocskolódással támadni a
FIDESZ-KDNP-I ĺz önkormrĺnyzati kampány alatt. Tcrmćszctcscn cÍTc tanúi is vannak. Mint a
Dęmokatikus Koalíció III. kęrĺilęti szęrvęzeténęk volt ęlnĺĺkę többszĺir találkozott Csala Pétęrręl és Dr.
Kiss Lászlóval különböző helyeken, pl.: Csillaghegyen a fakivágás elleni tiltakozás soľán.
Kéľi a Képviselő{esttilettől, Polgármester úľtól, hogy Csala Pétert elfogultság okán hatáľozatban záľja
ki, mint önkoľmányzati delegáltat a szavazatszám|źúő bizottságból.
Javasolja és kéľi a Tiszelt Képviselő-testülettől, Polgármesteľ úľtól, szavazzanak arľól, hogy Csala
Pétert kizärjźk az önkormányzati szavazatszám|éůő bizottság köréből elfogultság okán. Természetesen
minden bizonyítékot a Képviselő_testület elé fog terjeszteni.

Dr. Kiss Lászl.őz az,hogy ahazudozásaiéľt kinek és minek felel, aztmajd nyilván megfogja tapasztalni'
HazaiIván András képviselő úľ tevékenységét az elmúlt években elégnehéz komolyan venni.

Puskás Péteľ: kéľdése jegyző úr felé, lehet-e külĺjn szavazni egy névről' vagy a listáról csak egyben
lehetséges?

Dľ. Bots I)énes: avźiasztási eljárásľól szőlő2013. évi XXXVI. töľvény 25. $ (3) bekezdése kimondja,
hogy a Képviselő-testület a szavazatszám|źiő bizottság tagjainak választásttľő| egy szavazással dönt.
Vagy elfogadják a listát egyben, vaEY nem. A lista 740 nevet tartalmaz.
A választźtsi iroda vezetőjének, a jegĺzőnek a feladata az egyes szavazókörökbe beosztani a
megválasztott szavazatszámlálő bizottsági tagokat. Úgy gondolja, hogy amennyiben valaki esetében
olyan ok merül fel, aválasztási iroda vezetőj e/jegyző méľlegelheti azt,hogy be legyen-e osztva azillrető
bizottsági tagnak, vagy nem.

Dľ. Kiss Lászl'óz megadja a szőt Zźbő Afti|a képviselő rirnak.

Záhő Attila:, Hazai Iván András képviselő tr jelezte, hogy át tudja adni a bizonyítékokat. Kérdése:
mikor, illetve most meg tudják-e nézni? El tudják-e dĺjnteni azok alapján, hogy az elhangzottak
megfelelnek-e a valóságnak? 20l9-et említette képviselő úr, kérdése: miért kellett eddig várni? Nem
sikerült eđdig ĺisszevágni a felvételeket, Y&gY esetleg más oka volt, vagy esetleg most indul, vagy azért
csinálja mindezt képviselő úr, hogy kedvezőbb színekben tudja magát felttintetni?

Dľ. Kiss Lászlőz megadja aszőtHazailván András képviselő úrnak

Hazai Iván Andľás: a bizonyítékokat 30 napon belül közľe adja.

Dľ. Kĺss Lászlőz kéľi, FIDESZ-es képviselőtársait nézzék el neki, hogyha ilyesmi kiderül róla, nem
becsüli le a FIDESZ frakciót' Úgy véli, ilyen gyanújuk eddig is volt vele kapcsolatban. Ha tényszerűen
beigazolódik, akkor vállalja'Nézzék el neki, és a FIDESZ frakciótól sem veszi rossznéven, ha egyébként
más állásponton van.
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További kérdés, hozzászőlás hiálryában szavazásrateszi fel azelőterjesztéshaÍározaÍijavaslatát
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

7l/202Ż. (II. 15.) Hatáľozata

A Képviselő-testület

aválasztási eljárásról szőlőŻ013. évi XXXVI' törvény 24. s (l) bekezdése alapján
az e lőteľj esztés me l lékletében szerep lő szemé lyeket vál asaj a meg szav azatszám láló
bizottsági tagnak.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: l3 igen, l nem' 6 taľtózkodás)

Dľ. Kĺss László: lezárja a nyílt ülés napirendjeit és zám ülést rendel el

Zárt

Napirend 1. pontja: Az Egészséges Budapest Program keretében beszerzett orvostechnológiai
es,zközök (IIL iitem) ing1łenes hasznĺíIatba adása
(IrásbeIi)
E lőterjes ztő: Czegl édy Geľgő alpolgĺtrmester
(Rendes üIés 20. pontja)

(Az Mon. 46. s a bekezdés c) pontja szerint ,,A Képviselő-testület záľt ülést tart ... vagyonával való
rende lé s tárg,lal ás akor.
Az Mon. 52. E a bekezdése szeľint a zárt iilésről és az ĺilĺźsen elfogadott 72/2022. (II.1s.) hatáľozatról
kĺi|an I/S/B9-2/2022. jegłzőkönyv és határozat kivonat készül.)

Napirend 2. pontja: Fellebbezés a Főépítészi és Vórostervezési Irodo I/162/26/202I szdmú és o
I/1 62/2 7/202 I szómíl döntéseivel szemben
(ľlisbet)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester
(Rendes ülés 21. pontja)

(Az MÓn. 46. s a bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zárt iiĺést tart ... Ónkormĺinyzati
h at ó s ági ügy t ár gxlaĺ ás akoľ'
Az Mön. 52. s @ bekezdése szerint a zárt üĺésrőI ĺ|s az üIésen elfogadotĺ 73/2022. (II.l5.) határozatróĺ
kĹilon I/S/B9-2/2022. jegyzőkonyv és hatáľozaĺ kivonat készül.)

Napirend 3. pontja: Fellebbezés a Főépítészi és Vórostervezési Iroda I/36I/17/202I szdmťt és a
I/3 6 I /I 8/2 0 2 1 szdmíl dö ntés e ive l szemben
(rásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester
(Rendes ĺilés 22. pontja)

(Az Mon. 16. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testiłlet zárt ülést tart ... onkormćinyzati
hat ó s ág i üg,l tťlr gl al ás akor.
Az Mon' 52. s O bekezdése szerint a zárt ülésről és az ijlésen eĺfogadott 74/2022. (II.I5.) határozatról
krlon I/S/89-2/2022. jegłzőkönyv és határozat kivonat készúĺ.)
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Ncpirend 4. pontjĺt: Fellebbezés a Főépítészi és Vdľostervezési lroda I/995/4/202I szúmú és a
I/99 5/5/202 I szĺimú di)ntĺźseivel szemben
(rúsbet)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő ilpolgdrmester
(Rendes iilés 23. pontjĺl)

(Az Mön. 16. S ĺz) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testüĺet zárt üĺést tart '.' onkormányzati
hat ós ági ügĺ t ćłrgyal ás akoľ.
Az Mdtv. 52. s a bekezdése szerint azáľt ijlésről és az tilésen elfogadott 75/2022. (II.l5.) határozatľól
külÖn I/S/89-2/2022. jeglzőkönyv ĺls határozat kivonat készüĺ.)

Napirend 5. pontja: Sz.ocilílis eg1léni kérelmek iłgyében sziłletett döntések ellen benyújtott

fe IIe b bezések és méltdnyossóg i kérelme k el híráIása

Qrúsbeli)
E Iőt erj esztő : T urg o ny i D dn ie l A bs o lo n alp o I g órme ste ľ
(Rendes iilés 24. pontja)

(Az Mon. 46. s @ bekezdĺźs a) pontja szeľint ',A Képviselő-testület zárt iilést tcłľt ... önkormányzati
hat ó s ági ĺigł t áľ gy al ćis akor'
Az Mon.52. s (2) bekezd,źse szerint a zárĺ ülésľől és az üĺésen eĺfogadott 76-90/2022. (II.15.)
határozatokľól kulan I/S/B9-2/2022.jegyzőkönyv és határozat kivonat készül.)

Dľ. Kiss László: lezárja a napirendet.
Bejelenti, hogy a mai ülésľol két távo|lévő képviselo, egészségiigyi okokľa hivatkozva maradt távol.
Megkoszonve a részvételt az ülést 10 óra 25 perckoľ bezárja'

K.m.f.

D 'Dľ

5l.d!
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