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JEGvz,őroľyv

amely készült Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda_Békásmegyeľ Önkormányzat Képviselő-
testriletének 2022. ápľilis l4-én (csüttirttikiin) 10.00 órai kezdettel, a VaroshĺŁa tanácskozó
termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 2l.)meglartott-r e n d kív ü li -üléséről.

Jelen vannak: dr. Kiss Lászlő polgármester, Béľes András, Burjĺĺn Ferenc, Czeglédy Gergő,
Csongrádi Jiĺnos, Derda Ádrím, Domokos Ágnes, Gyepes Ádám, Kelemęn
Viktória, oriLász|ő" Puskás Péter, Rácz Andrea, Strenner Imre, Szabó Ákos, dr.
Szendrődi Csaba, Szkaliczki Tünde, Turgonyi Dĺĺniel Absolon, Ujfalvi István,
ZźLbő Attila (19 fő) képviselő.

Távol: Farkas Balźns,Hazai Ivĺĺn Andľás, Rózsa Lászlő Péteľ (3 fő) képviselő.

A Polgáľmesteri Hivatal részérő|z

dľ. Bots Dénes jegyzó
Hadnagy Miklós kabinetfĺĺnĺik
dr. Tas s B ál int alj e gy ző - szervezé si ft5 o sztályv ezető
dr.SzegediGáboľa|jegyző-igazgatásif łĺosztályvezeti5
dr. Urbán Péteľ adótigyi főosztályvezető
Kaľoly Katalin szociális főosztályv ezető
S zal ai -P app Liza lakź.s:Ú'gy i fő o sztály v ezető
Vecsey-FüzesMálrtapénzugyiésgazdálkodásift ĺosztáIyvezető
dr. Spiegler Tamás vagyonfelügyeleti és ellenőrzési foosŹá|yvezeto
Kisné Balźzs Enikő köznevelési és kultuľális főosztályvezető
dr. Kerényi_Nagy Viktor fokeľtész
Greifensteinné Csęrnák Marianna fíSépítészi és varosterv ezési kodav ezető
dr. Szabó Zsuzsannajogi iľodavezető
Petzné Pocsai Éva belső ellenőrzési irodavezető
Horváthné Kovács Andrea költségvetési osztályv ezeto
Kittleľné oľosz Valéria pénzügyi és intézményi osztályvezetó
Fiáth Maľiann Gréta kommunikációs osztály mb. osztá"lyvezető
Komlós Eľzsébet ellenőľzési osztá|yvezető
Törzscĺkné Gőzcán Emese lakhatási támogatások osztályv ezető
dr. Sebők Zoltán hatósági oszttiyv ezeto
dr. Balla István kĺinywizsgáló
Czékő Gáboľ ou"aá- Békásmegyer Varosfejlesztő Nonpľofit Kft. ügyvezető igazgatőja
dľ. Kirchhof Attila Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezérigazgatőja
Lorincz Edina Óbudai Kultuľális Központ Nonpľofit Kft. ügyvezetl igazgatőja
Horváth Antal Óbuda-nekásmegyer Közterĺilet-felügyelet igazgatőja
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Novák Zso lt KSZKI igazgatőj a
dr. Budai András Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofrt Kft. ügyvezető igazgatőja
Szikszó Srándor III. keľiileti Rendőrkapitĺĺnyság v ezetóje
Poczę Mrĺľta Óbudai Platan Könyvtĺĺľ igazgatőja
Vass Lajos obudai Tłíľsasköľ igazgatőja
Halmai Róbert Eseľnyős Nonprofit Kft. ügyvezeto igazgatőja
Biró Ágnes j egyzőkĺln yvv ezeto
Bekő I stvrĺnn é jegy zókonywezető

dľ. Kiss Lászlőz köszĺjnti a megjelenteket a Budapest Főváľos III. Keľület onkoľmányzat
Képviselő-testületének 2022. április l4-éĺ, csütĺjrtĺikĺjn 10 órai kezdettel, a Yfuoshźna
tanácstermében taľtott ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 fő képviselő
j e lenlétéve l határ o zatkép es, az ül é st me gnyitj a.
A napiľendi javaslat kiküldésre kerĹilt. Kérdés, észrevétel hiányában szavazźsrateszi fel az ülés
napirendjét.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerůilet obuda-ľékásmeryeľ onkormányzatKépviselő_testületének

91ĺ2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatĺíroz'hogy az ülés napirendjét az a|ábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság III. keľületi Ręndőrkapitányság 202I. évi
tevékenységéról, a közbiztonság helyzetérol' a kĺlzbiztonság érdekében tett
intézke dé sekrő l é s az azol<ka| kap c s o lato s fel adato kró l
(rásbeli
Előterj esztő : Szikszó Sándor ľ. alezredes, kapitánys ágv ezetó

2. A Belső Ellenőľzési Iľoda 202I. évi tevékenységéľől szóló bęszámoló
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Bots Dénes jegyző

3. Beszámoló Óbuda-gekásmegyeľ Közterület-felügyelet 202I. évi munkájĺĺľól
(Íľásbeli)
Előteľj esŹő : Horváth Antal igazgatő

4. Rendelet-tewezęt aZ onkormányzat 2022. évi ĺisszevont költségvetéséről szóló
39 l 202l. (XII. 2 1 .) önkoľm źnyzati ľendelet módosításaľól
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmesteľ

5. oVI+ Program bevezetése a Cseresznyevirág ovodában a Rászorultak Megsegítése
Alapítvannyal Együttműk<'dési megállapod ás alapján
(ľásbe1i)
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmester
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6. Mel l szo bor állitása Adam Mickiewi c z tisztęletér e
(Írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgĺĺrmester

7. Egyes szociális és gyermekj i]étitárgYtl önkoľmanyzati rendeletek módosítása
(Írásbeli)
Előteľj esztő : Turgonyi Dĺániel Absolon alpolgármester

8. Javaslat az önkoľmźnyzat vagyonáľól és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásrĺľól szóló 17l20I4. (VI. 2.) ĺlnkormányzati rendelet módosítására
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

9. Az Óbudai Vagyonkezelő NonproťĺtZrt.közszolgáltatási szerzĺĺdésének módosítása az
Önkoľmányzat vagyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról
szőlő 17l20I4. (vI.z.) ĺinkormanyzati rendelet módosításával összefiiggésben
(Irásbeli)
Előteľj eszt ó: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

10. Pünkĺisdfiiľdő béľlakásfejlesztési pľojekt tźrgyában, obuda-gokásmegyer építési
szabályzatéről szóló 20lŻ0l8. (VI. 26.) önkormĺĺnyzati rendelet módosításával
kapcsolatban a településfejlesztési döntés meghozatala és a kerület kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítása
(Iľásbeli)
Előteľj eszt ĺ3: Czegléđy Gergő alpolglírmester

11. MVM nyilatkozatĺĺnak elfogadása és ezzeI ĺisszefüggésben a vá"ltoztatási tilalomról
szőlő 3ll999. (I.29.) önkoľmányzati rendelet módosítása
(Irásbeli)
Előterjesa o: Czeg|édy Gergő alpolgármester

I 2. ov o dav ezetoi p ály azatok ki írása
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László alpolgáľmester

13. Személyi döntések:
a) Döntés az obudai Ręndelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Koľlátolt

Felelősségű Társaság és az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Tiĺľsaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásiĺľól és ezzel
egyidej űleg döntés új felügyelőbizottsági tag megvál asztásźlrőI

b) Külső bizottsági tag cseréje a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságban
c) Javaslat tanácsnok személyéľe
(Irásbeli)
E l őterj e szt ó : Szkaliczki Tünde fľakc ió vezető

1ł. Óbuda-Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonproťrt Kft. által kezelt költségvetési sorok
módosítása
(rásbeli)
Előteľj eszt íő: Czeglédy Geľgő alpolgármester
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15. Döntés a ,,VEKOP-6-2-I-15-2016-00009 szociális váľosľęhabilitáció megvalósítása
Békásmegyeľen'' projekt kerętében önkormĺĺnyzati lakások felújításához szfüséges
plusz fedezet biztosításĺáľól
(Írásbeli)
Előteľj eszt o: Czeg|édy Geľgő alpolgĺĺrmester

16. Dĺintések az Önkormányzat tulajdonában álló l99l5ll4 hľsz.-ú, 1037 Budapest,
Csillaghegyi ilt 24lB. szám alatti kivett ipartelep ingatlan bérbeadásáľa vonatkozó
nyi lvtíno s páLy azatoL<r ől
(Írásbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

17. Tulajdonosi hozzái1aľulás megadása a Mészöly Focisuli Sportegyesu|ęt részére az
önkormanyzati tulajdoĺű 62321153 hľsz._ú, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. szĺĺm
alatti ingatlanon terv ezett éľtéknĺjvelő bervházáshoz
(Iľásbeli)
Előteľj esĺ ő: Czeg|éđy Gergő alpolgármester

18. Döntések az onkoľmányzat tulajdonában áLllő 6555Żltl hďrytajzi számu, 1039
Budapest, Zipeľnowsky Károly utca 1-3. szźtm a|atti ingatlan udvaľiĺn álló 8 tanteľmes
épület (752 m2 terĺilettel) bérbeadásrĺľa vonatkozó nyilvĺános pályrŁatokľól
(Irásbeli)
Előteľj esztő : Czeglédy Gergő alpolgáľmester

l 9 . Az Önkormán y zat 2022. évi Közbes zeruési tervének elfo gadása
(Irásbeli)
Előterjeszt o: Czeglédy Gergő alpolgármester

20.+ Budapest III. kerĹilet, Laborc utcai közpaľk telekalakítása
(Irásbeli)
Előteľj eszt ó: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

2I. A Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2O2I. évre szóló Éves Beszĺĺmolójának
elfogadása
(rásbe1i)
Előteľj eszt ó: Czeglédy Geľgő alpolgármester

22. ASzent Maľgit RendelőintézetNonprofit Kft. 2o22.évľe szóló LJzletiTerv és Működési
támogatás elfogadása
(Írásbeli)
Előterj eszt ő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

23. Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft-nél iizemęlő FUJI AcSelerate DR-XD200
tĺpusú rĺintgen átvi|ágítő nagyj avítása
(Iľásbeli)
Előterj eszt ó: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

24. obudai Kulturális Kĺizpont Nonprofit Korlátolt Felelősségrĺ Társaság 2022. évi üzleti
tervének és me gbizźtsi szer zó dés ének e l fo gadás a
(Írásbeli)
Előterjeszt ő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester
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25. Eseľnyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Társaság 2022.
évi üzleti tervének elfogadása
(ľásbeli)
Előteľj eszt ő: Czeg|édy Geľgő alpolgármester

26. TÉR-Koz zols ,, Kaszósdűlő utca - Szérűskert utca menti kÓzteľületek kozasségi cétú
fejlesztése, funkcióbővítĺźse" című projekt tĺĺľgyában előzetes kötelezettségvállalás a
2022-es évet illetőęn
(ľásbeli)
Előterjesztő : Czeglédy Geľgő alpolgármester

27. obuđa-Békásmegyer Polgĺĺľmesteri Hivatal áital használt nyomtatók hosszú távú
bérlésére és a nyomatképzés biĺosításaľa szolgálő' kiírásľa kerülő kozbeszęrzési
Ąźnáshoz szükséges ľendęlésľe źtllő fedezetről kötelezettség vállalás
(Irásbeli)
Előterjeszt ó: Czeglédy Gergő alpolgármester

28. Döntés a Budapest III. keľület, belterület 18018 helyrajzi számu ingatlant terhelő
kö zműveze ték átv ezeté s i szo l galmi j o g al apítás áró l
(ľásbeli)
Előterj eszt ő: CzegIédy Gergő alpolgáľmester

Ż9.T,argyi eszközök átvétele és ingyenes tulajdonbaadźsaközfeladat céljára
(Iľásbeli)
Előterj eszt o: Czeg|édy Gergő alpolgáľmester

30. A) A kerĹileti szociális, gyermekjóléti problémak megoldása, a hajléktalanság kezelése,
az idősgondozźs hatékony biztosa céljából Ellátási szerzóđés megkötése a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel
B) Alternatív napkózbeni ellátás (Jźńszőtér-Jźltszőház) megszervezése és miikĺjdtetése
céljából Ellátási szęrzodés megkĺltése aMagyat Máltai Szeretetszo|gáIat Egyesülettel
(ľásbeli)
Előteľj esztő : Turgonyi D aniel Ab solon alpol gáľmesteľ

3l. AzÓbudai Platán Könyvtár Szervezeti és MűkĺĺdésiSzabźiyzatánakmódosítása
(Írásbeli)
Előteľj esztő : Béres Andľás alpolgáľmester

32. obudai Társaskör MrĺvelődésiHźnSzervezeti és MúkĺidésíSzabályzatánakmódosítása
(ľásbeli)
Előteľj esző : Béres András alpolgáľmester

33. Egytittműködési megállapodás megkötése a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-ve|
(Irásbeli)
Előterjesztő : Burj án Feľenc alpolgármester

3 4. Óvodai alapítv ány ok, egyesületek támo gatása
(Irásbeli)
Előterjesztő : Burj án Ferenc alpolgiírmester
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Zárt
35. Javaslat Óbuda-gékásmegyer Önkoľmányzatá|taladomiínyozható egyes elismerésekľe

(Döntés Díszpolgári Díj, valamint Pľo ob.'da Díj odaítéléséľől)
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármester

3 6. Döntés Óbuda- gekásme gyer Közbiztons ágáért D íj ađomĺĺny ozásár ől
(Írásbeli)
Előterjesaő: Dr. Kiss László polgĺĺrmester

37.Az ,,obuda Spoľtolója Díj", valamint a ,,Hidegkuti Nándor Emlékplakett''
spoľtelismeľésekben részesítendők köľe 2022 -ben
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármesteľ

38. Javaslat Prof. Dr. Pintér Endre-díj ađomźnyozétsára
(Íľásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgármesteľ

39. Javaslat a Loľántffy Zsuzsanna-díjra,,'A III. Keľületi Köznevelésért Elismeľő oklevél''-
ľe és a Tiszav<ilgyi István-díjľa
(Irásbeli)
Előterjesĺő: Dr. Kiss László polgármester

40. Az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél - közszo|gźitatási szerződés a|apján _
vezetetett önkoľmĺínyzati kĺivetelések esetébęn a behajthatatlannak minősített
követelések leírási j avaslatának j ó v źłlagy ása
(rásbeli)
E lőterj e szt ŕ5 : Cze glé dy Gergő alpo l gárme ster

41. Fellebbezés a Főépltészi és Váľostęrvezési hoda ll44lll2022 számu döntésével
szemben
(rásbeli)
Előteľj eszt o: Czeglédy Gergő alpolgármester

4Ż.Konyhás Mihály települési (óbudai lakhatási) támogatásra való jogosultság
megállapítźsétrairáĺyuló kérelmét elutasító határozattal szembeni fellebbezésének
elbírálása
(Íľásbeli)
Előterjesző : Turgonyi Daniel Absolon alpolgármesteľ

43. Szociális egyéni kérelmek ügyében született dĺintések ellen benyújtott fęllebbezések és
méltányossági kéľelmek elbíľálása
(Irásbeli)
Előterj esztő : Turgonyi D aniel Ab solon alpolgáľmester

(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

dr. Kiss Lászl.őz tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendek esetleges váItozásait az
egyes napirendek kapcsán fogia j elezni.
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Napirend 1. pontja: Beszdmoló a Budapesti Renďőr-főkapitúnysóg III. keriileti
Rendőrkapitónysdg 2021. évi tevékenységéľől, ű kiizbiztonsdg
helyzetéről, a közbíztonsóg érdekében tett intézkedésekről és az a.zokkal
kap cs o latos fe ladato kró l
(Irdsbeli
E lőterj esztő: S ziks zlí S óndor ľ. alezľe ďes, kapitúnys dgvezető

dľ. Kiss Lászlő: megađja aszőt Puskás Péter frakciővezető úľnak.

Czeglédy Geľgő: köszĺjnettel taľtoznak a ľendőľ-kapitĺĺnyság munkájáért, különösképpen
azért, meľt a koronavírus okozta nehézségek ellenére is elláttlĺk azt.

dr. Kiss Lász|ő polgáľmesterz elnézést kér, de Puskás Péter frakcíővezeto úľnak adott szót.
Kérdezi Puskás Péter frakcióvezető uľat hozzájáľu|-e aLlhoz, hogy Czeg|édy Gergő
alpolgáľmester úr folytassa ahozzászőlását. (Puskás Péter válasza: Igen)

Czeglédy Geľgő alpolgáľmester: Köszöni és elnézést kér Puskás Péter képviselő úľtól.
Tapasztalta, hogy a rendőrok gyakĺan kint vannak a köĺeriileteken, és a sebességméľések
hatásait is'iidvözli. Kéri, folyassfü a jövőben is.
Két dologľa szeretné kéľni a további kiemelt Íigyelmet, amelyek kicsit újdonságok még a III.
kerületben. Az egyik: a Budapesti Közlekedési Központtal levelezve, a polgárok
kezdeményezésére zárővoĺalat festettek fel az Áľpad-nĺdľa való felhajtásnál, ahol gyakran a
jobboldali sávot hasznáiva az autok aggályosan keľülték meg az amúgy szabályosan a
baloldalon a hídra felfelé kĺizlekedő kocsisort, majd ott soľoltak be, ahol csak a busznak lehetett
volna besorolni. Ide lett felfestve két-háľom hónapja azźrővonal, de arrakĺizlekedve ugy |átja,
hogy sajnos a jogkĺlvetést nem mindenki érzi magáta nézvę kötelezőnek. Köszönettel venné,
ha ellenőrizni tudná a ľendőľség és rábíľná az autőva| kĺizlekedőket, hogy taľtsfü be a szabá|yt.
A másik, hogy rengeteg munkájuk van abban, hogy belső obuda területén a szabályos
paľkolásra rábírJak a lakosokat, illetve azokat a kocsival éľkezó személyeket. Sajnos, nagyon
gyakľan a ťlzető paľkolást próbáljak meg különböző kľeatív módszerekkel megkeľĹilni, amire
nyilván a Közteľület-felügyeletünk is fel van készülve, azonban kapacitás hirĺnyában nem tud
minden egyes jogséľtésnél jelen lenni, a jelenségek ľitkán tetten érhetők. Kéri, ha valaki
elakadásjelzőthaszná|va álI meg az úton, a jaroroző rendőrĺik, ha|átjźk és hatáskĺiľükben áll,
lehetőségfü van eljĺíľni, jźr1anak e| a szabá|yséľtővel szemben. Ez a jelenség nagyon gyakoľi,
például a rendőrőrsľe menve a Perc utca 8. szám előtt. Gyakľan megállnak megvenni, vásaľolni
a Culináľisba, amit elakadásjelzovę| elintéznek az iĺt közępén, vagy az tlt szélén, mögĺĺttfü
pedig feltorlódnak az autők a Pacsiľtamező utcźtig, és vannak, akik ott várnak azért, meľt valaki
vásárol vagy éppen egy futĺĺľszolgálat miatt, aki felvitt egy csomagot a IV. emeltre és addig
kitett egy elakadást jelző hĺáľomszoget aztltkozepére.
Lassan általánosnak mondható a két sorban, pźrhuzamosan történő paľkolás. Ez sem szabályos
és ez is aztmutatja, hogy meg akaľjĺĺk keľülni afizetőparkolást. Gyakoľi a jaľdán paĺkolás is,
ahol a paľkolóőr nem tud eljárni, hiszen nem paľkol ő övezet, viszont miľe a kĺĺzteľĹilet-felügyelő
odaér véget ér a szabályséľtés. Ebbęn k&i az együttműködést. Köszönetét fejezi ki és kitaľtást
kívĺĺn a jövő vonatkozásában is.

dľ. Kiss Lászlőz megadja aszőt Puskás Péter frakciővezetó úrnak.

Puskás Péter: a frakció nevében kö'szöni kapitányságvezető úľnak és az összes keľĹileti
kapitányságon dolgozó beosztottjának a munkáját. Minden évben elmondjfü köszĺjnetfü

7 l3s



kifejezésével együtt, ami lehet, hogy már unalmas szĺímukľa, de véleménye szerint kijrĺľ a
kapitányságon dolgozóknak, és azt is jelzi, hogy folyamatosan jó munkavégzés zajlik. Magas
színvonalon dolgoznak a kollégfü, ęzért a maguk nevében az idén is szeľetnék megköszönni.
A jövőľe nézve sok sikeľt és jó munkát kíván!

dr. Kiss Lászliőz nem titok, hogy Kapitźny uľľal, illetve a Kapitánysággal az onkoľményzat
együttmfüĺjdése kiváló, ami azt is jelenti, hogy folyamatosan éľtő fiilekre találnak akkor,
amikor a lakossági problémák becsatornázásźről van szó. Számos olyan akciója van a III.
keľületi rendőľségnek, amit kifejezetten a kéľésére, illetve lakossági kéľésľe tett meg. Ezúton is
nagyon kĺĺszĺini!
Az együttműködés nemcsak taktikai, hanem stratégiai is. Nemcsak arról van szó, hogy ha van
valamilyen panaszunk a Rendőrkapitĺány urat megkeresik, hanem aľról is, hogy rendszeresen
konzultálnak azokľól azirányok'ről, amelyekľe a keľületi közbiztonsághalad. Polgiĺľmesterként
megkapja a szükséges tájékoztatást, és az egyutt gondolkodást folyamatosan tapasztalja.
Nagyon nagy segítség számunkľa, hogy minden olyan szakmai együttműkodésben, amelyben a
ľendőľségnek jó, ha van szeľepe _ akar az áldozatsegítés kapcsián, akáĺ az idősellátás, akár a
kábítószeľ ügyek megelőzése kapcsán _ sziĺmíthatnak rájuk és valamennyi programon részt is
vesznek. Ebben is kiváló azegyittműkc'dés.
Fontosnak érzi,hogy a kerületi rendőrség jelen van a kertilet közéletében és nemcsak azért,
meľt a civil rendezvényeken, illetve kulturális eseményeken a rendőrség bemutatóival is
népszeľiĺsíti a testületét, hanem azért, meľt látjak, hogy nap, mint nap jelen vannak az utciín és
számíthatnak ľájuk. IJgy érzi,hogy ami előttük van, mint probléma annak jelentős részétléúja
a keľületi rendőrség, hiszen emberfeletti tevékenységet folytatnak a Bécsi úton egyre jobban
elharapőző' a Szentendľei úton pedig korábban általĺĺnossá vált utcai gyorsulási versenyek
megfékezése érdekében. Idén és már tava|y is szźmlta|an lépés töľtént ezeknek a
megakadályozására.Látja, hogy máľ van javulás és hiszi azt,hogy ezek előbb vagy utóbb teljes
sikerre fognak vezetnĹ A COVID-I9 vírus okoztahe|yzetnagyon nehézvolt mindeĺlkiszámára
és ilyenkor még fokozottabban kell éľtékelnie azt az egyittműködést, amit megtapasztalhattak
ebben ahelyzetben a rendőrségtészérłĺl. amit ismételten megköszön.
További jó munkát kívan a III. kenileti Rendőrkapitányság munkájrĺhozéstolmácsolni szeretné
azt a jő kívánságot, hogy a kiváló együttmtĺködés a későbbiek soriĺn is maradjon meg! A
be szrímoló t ezzel egyĹitt elfo gadásra j avasolj a a Képvi selő-testületnek.

dľ. Kiss Lászlőz megadja a szőt Szikszó Srándoľ kapitányságvezeto úrnak.

Szikszĺi Sándoľ: Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ úrnak válaszolva elmondja, hogy a hónap
elejétől üzembe állítottak egy civil autőt a Pofátlan(TAN)ítási akció! Keretében. A civil autó
be van karrleúzva. és reméli, hogy ezzel a kollégái is hatékonyabban fognak tudni ľeagálni.

dľ. Kiss László: kéri, szavazzanaka beszámoló elfogadásaľól.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő -testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda_ľékásmegyer OnkoľmányzatKépviselő_testületének

9212022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testüIet

úgy hatáľoz,hogy az előterjesztés mellékletétképező BRFK III. ker. Rendőľkapitányság
202I. évi tevékenységéľől, akozbiztonság helyzetéről, aközbiztonság érdekében tett
intézkedésekľől és az azo|<ka| kapcsolatos feladatokľól szóló beszĺímolót elfogadja.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)
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Napirend 2. pontja: A,Belső Ellenőľzési lroda 2021. évi tevékenységéľĺĺI szóló beszdmoló
(Irdsbel)
Előterjesztő: Dľ. Bots Dénes jegłző

dr. Kĺss LászIó: kéľdés, észrevétel hirĺnyában szavazásra teszi fel az előterjesztéshatározati
javaslatát.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő_testiilet elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_ľékásmeryeľ onkoľmányzatKépvĺselő_testĺiletének

9312022. (Iv. 14.) Határozata

a Belső Ellenőrzési lroda 2021. évi tevékenységérőI szĺĎlĺó beszámolóľól

A Képviselő_testület

űgyhatároz, hogy elfogadja a Belső Ellenőrzési troda2}2l. évi tevékenységéľől <jsszeállított
beszámolót az eIoteqesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napiľend3.pontja: Beszdmoló ibuda-nĺnismegler Közteriilet-feliigłetet 202I. évi
munkújóróI
(Iľdsbelí)
Előterjesztő: Homáth Antal igazgató

dľ. Kiss Lászlőz kérdés, észrevétel hianyában szavazásrateszi fel az előterjesztéshatáľozati
javaslatát.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_Békásmeryer OnkoľmányzatKépviselő_testĺiletének

94ĺ2022. (Iv. 14.) Határozata

Óuuda_ľokásmegyeľ Kłizteľület_felĺiryelet2021.évi munkájáról szritó beszámolóľól

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺĺľoz, hogy elfogadja és jóvahagyja Óbuda-Békásmegyeľ Közteľület-felügyelet
202I. évľől szóló beszámoló jelentését.
Felelős : obuda-gekásmegyer Közterület-felügyelet igazgatőja
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 4. pontja: Rendelet-teľvezet az onkormónyzat 2022. éví ijsszevont költségvetésérĺÍl
sz:rlt 39/2021. (XII. 21.) iinkormdnyzati rendelet módosítdsdról
(Irósbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszló polgdrmester
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dr. Kĺss Lász|ő: megadja aszőt Kelemen Viktória képviselő asszonynak.

Kelemen Viktóľia: az előterjesztés egyik része az óbudai pótlék bevezetésére vonatkozik az
óvodlákban dolgozó köza|kalmazottak részére. Ebben a témźharl frakciójuknak volt egy
előteľjesztése tavaly év novemberében. Örĺimmel látják, hogy benne van az előteľjesztésben,
de lenne egy módosító javaslatuk: A Képviselő-testület atartalékkeľet teľhéľe a 10.000.-Fťfo
összegľől 20.000.-Ft/fo összegre emelje a pótlékot.

dľ. Kĺss László: mivel a javaslat költségvetést éľint, ezért elvben valamilyen forrást meg kell
hatźnozni. Képviselő asszonytól kérdezi, meg tudja-ehatźtrozni az összeg forrását?

Kelemen Vĺktĺírĺa: a taľtalékkeret terhéľe.

dľ. Kĺss Lászl.őz a taľtalékkeľet terhéľe ez egy olyan pontos összeg, hogy a l0.000.-Ft
felszotzźsétból megvalósítható' Nem hiszi, hogy nem tudná megoldani a testület. Decemberben
a költségvetés elfogadása sorĺĺn annak tudatában döntött a Képviselő-testület a l0.000.-Ft-os
összegről, hogy úgy gondolták, a Koľmrány nem akaľja rászedni a pedagógusokat és a20 oÁ-os

pedagógus béremelés megtöľténik. Azonban ma mźn |átják, hogy a Kormányzat becsapta a
pedagógusokat, és az afajta bérrendezés nem történt meg a pedagógusok felé, amit ígértek.
Ezért azt kell mondja, hogy nem tartja logikátlannak, nem taľtja alapból támogathatatlannak
Kelemen Viktória képviselő asszony javaslatát. Zavarban'van, mert úgy tudja, hogy a Koľmány
és a Pedagógus Szakszewezetmégtárgyalnak egymással, ezéľt nem taľtja kízźrtnak,hogy ez a
fajta alku' amit a Kormány ígértaztźnvisszavont' létĘöjjön'
Czegléđy Gergő alpolgáľmester úľtól kéľdezi, hogy az Önkoľmányzat kĺiltségvetésének
állapotźra vonatkozóan, jelen javaslat elfogadása mit jelentene?

Czeglédy Geľgő: apontos |étszźmismeretében lehetne meghatározni, kiszĺĺmolni közterhekkel
együtt ęztaz összeget. Javasolja, hogyha ebben politikai nyitottság van, akkor ne ad-hoc módon
döntsenek, hanem irźnyozzźů< elő, hogy a következő képviselő_testületi tilésre - amennyiben
politikai nyitottság van - készítsenek erľől egy anyagot, annak ismeľetében döntsenek. Az
anyagnak legyen része az is, hogy a Koľmány miľe jutott a pedagógus szakszeľvezetekkel való
taľgyalások sorĺĺn. Összességében, globálisan tekintsenek az igyte. A III. keľület nem oldhat
meg minden olyan pľoblémát, amelyet a kormĺínynak kellene megoldania és finanszíroznia.Ezt
szem előtt kell tartaniuk.

dľ. Kiss LászlLőz megadja aszőt Szkaliczki Tünde frakcióvezető asszonynak.

Szkaliczkĺ Tünde: nincs ebben különbség köz<itttik, hiszen az elmúlt hónapokban látható volt,
hogy ők is nagyban kamprínyoltak a pedagógusok mellett. Amit Kelemen Viktória mond, azzal
nagyban egyetéľtenek, a végtelenségig emelnének a szívük szeľint, de ahogy ań. Czeglédy
Gergő alpolgáľmester úr is elmondta, konkľét összeget most Önök se tudnak mondani.
Javasolja és támogatja, hogy akár kozösen hozzźlk vissza eń' az iigyet, és eľľől közösen
szavazzanak és döntsenek azzal kapcsolatban, hogy mi az a megfelelő méľték' amit még a III.
kerületi Önkoľmányzat költségvetése elbír.

dr. Kiss Lászlőz megadja aszőt Puskás Péter frakciővezető úľnak.

Puskás Péteľ: nyilvrĺnvalőan a költségvetési ľendeletben a 10.000.-Ft/fo összegnek a forrása
megvan. Előtte nincs most a költségvetési rendelet, de a rendelet tartalmaz egy sziĺmot, amit be
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kell szorozni kettővel és ľĺigtön látják,hogy az mekkoľa összeg. Ezt most nyilvan nem tudja
megmondani.
Ha jól érti, és számźlta az előterjesztésbill is az deriil ki, amely szeľint azőbudai pótlék aľra
hivatott, hogy a pótlékkal megpróbáljfü Óbudan taľtani vagy Óbudĺĺra csábítani az óvodai
dolgozőkatlkoza|kalmazottakat. Innentől kezdve mindegy, hogy mennyi a közalkalmazottak
ťlzetése, a lényeg az, hogy azon felül próbáljanak meg adni azért, hogy a Keľületben
maradjanak,vagy a Keľiiletbe jĺijjenek dolgozni. Ha emelkeďik afizetésiik _ vélęménye szerint
_ akkor is van éľtelme, ha nem, akkor meg pláne. Ez nem fiigg attól, hogy az alapťrzetésük
rendeződik-e vagy sem, illetve hogyan renđeződik.
A felvetésre, hogy egy következő alkalommaltźrgyaljáka pótlékot, csak szolidarl jegyzimeg,
hogy amikor beterjesztették, akkor a Képviselő-testület nem vette napirendľe azzal, hogy
jelenleg nem aktuális, majd soha többet nem is kerĹilt vissza, mert soha tĺibbet nem lett aktuális.
Tehát, ha lett volna akarat arra, hogy eŹ közĺisen valamilyen módon reĺdezzék, hogy legyen
megállapodás, akkor lett volna mźr rá lehetőség. Ezze| szemben elő lett terjesztve a
költségvetési rendelet, amelyben egy eltérő javaslat lett megfogalmazva. Ha ez nemcsak egy
időhúzás, vagy a pľoblémanak a mai ülésről való elodtaásaés komolyan lehet venni, hogy ebből
lesz egy előterjesztés a következő ülésre' akkoľ azttudjatámogatni, de vannak fenntaľtásai az
elóző előteľj esĺésük miatt.

dľ. Kiss Lász|ől kéri, emlékezzenekvissza, itt konkľétan aľról van szó, hogy a FIDESZ beadott
egy ,,b1öfĹcsomagot'' a költségvetéshez, amely a vitára azért nem nagyon volt alkalmas és a
tĺibbségi fľakció konzekvens és helyes álláspontja, hogy politikai lufieľegetéshez nem ácsol
színpadot senkinek. Baľcsak pusztán arról lenne sző, hogy obudara csalogassuk a
pedagógusokat. Évek őta zaj\o folyamat, hogy sokkal kevesebb pedagógust képeznek az
országban,mint amennyiľe szükség lenne. Raadásul mind a pályaelhagyás, mind pedig apályát
nem is választók arémyais rendkívüli módon magas. Nahalka István oktatáskutató több mint fel
évtizede kezdte el kongatni a vészhaľangot, amely szerint mĺĺľ akkor is jelentősen kevesebb
pedagógust képeztek az országban, mint ahány pedagógus-álláshelyľe van szükség.
Ebből nyilvánvalóan folyamatok kĺjvetkeznek nemcsak Óbudán, hanem sajnos a többi
településen is.Ezzęl együtt aznem segít, hogy a pedagógusbéľek méItźlĺytalanul alacsonyak,
és a béľ ľendezésével a Kormány nem siet a he|yzetet megoldani. Ennek ellenére a III.
keľÍ.iletben a pedagógushiĺíny nem akkora probléma, mint az ország legtöbb részén, viszont
ezzel egyitt azt gondolják, hogy méltanyosabb bért kell, hogy adjanak a dolgozőil<rlak, és ez
közös torekvésük. Nincsenek abban a helyzetben' hogy tudják a pedagógusok bérrendezése
milyen irányba halad. Ha hisznek a Koľmźtnynak, akkor januárban kaptak 20 Yo-ot. Ha
megnézik az elózo heti híreket, akkor még folýatódnak atárgya|ások a felek között. Nem tudja
melyik azigaz. Nyilvĺín tudják, hogy a 20 Yohazugság volt.
Frakcióvezető úrnak abban teljesen ígazavan, hogy mondjanak egy konkĺét időpontot a pótlék
emelésének ismételt tárgyalására. Szerinte a polgaľi frakciónak nevezett FIDESZ frakciő azt
gondolja, hogy amit folytatnak az több mint vásári demagógia, és ha ez így van, akkoľ
fogadjanak el egy olyan határozatot, hogy a Soron kĺjvetkező rendes közgyíilésen _ ami
májusban biaosan lesz - a Képviselő-testület az őbudai pótlék emeléséről dönteni fog.
Kéri a két frakcióvezetőt, töľekedjenek arca, hogy közös javaslatot terjesszenek a Képviselő-
testiilet elé. Véleménye szeľint tisztességes megoldás lenne, amital'źtn alkalmat adnaa feleknek
aľra is, hogy megpróbáljanak a pedagógusok helyzetén közösen javítani.
Teljesen igazavan Puskás Péter fľakciővezető úrnak, ezéľtkéri, mondják megaz időpontot, és

a következő képviselő-testületi ülésľe készüljön el az előterjesztés. Javasolja a két
frakcióvezetőnek, hogy az előteľjesztést ők maguk, kö'zösen készítsék el, amellyel kivonnák a
politikai demagógiát' a roSSZ íziivitákat ebbĺĺl a dologból, és talán mindęnkinek őszinte lenne
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az a mondata, hogy: ,,Kĺizöset akart a helyzet megoldása érdekében.". Ezt javasolja, ha
elfogadható a feleknek.
Megadj a a szőt Czeglédy Geľgő alpolgáľmester úľnak.

Czegl'édy Geľgő: támogatandó Polgáľmester úr javaslata. A zźlrszáĺrladás májusban kerĹil
beterjesztésľe a Képviselő-testület elé, amikor is pontosabb számot látnak arról, hogyan sikerült
lezźrni a 202l-es évet. Egészen pontosan fogiak látni, hogy mennyire engedi tovább
nýjtózkodni az onkotmányzatot a taľtalékkeret. Addig a két frakciővezeto egészen pontos
szźlmot tud majd kidolgozni, amennyiben ez lesz a megoldás aľľa, hogy egy közös javaslatot
terjesztenek a Képviselő-testület elé. A módosító javaslat pontos számot nem tarta|maz,
márpedig a költségvetés sziámokra épül, a szĺámok nyelvén, matematikai nyelven van megírva.

dľ. Kĺss Lászl.őz megadja aszőt Puskás Péter frakciővezetó úrnak.

Puskás Péteľ: a mellékletben fel vannak sorolva az ővodźlk és minden egyes lapon megvaÍL az
óbudai pótlék és ahozzáľendelt járulék összege. Igazźtből néhány sziímot kellene ĺjsszeađni és
kijönne, hogy mennyi az összeg a jelenlegi 10.000.-Ft-tal. Elfogadja, hogy legyen a következő
testületi ülésen egy előterjesztés, deigazáből itt van szépen kidolgozva, csak ĺissze kellene adni
ęzęketaszámokat, hogy meg tudjĺák mennyi foľľás szükséges.
A novembeľi előterjesztésĹik nem egy csomag volt. Összesen egy témáról szólt, vagyis
döntsenek aľról, hogy azőbudai pótlék azęÍtől azévtőljaľ' és 2022-rę köteleződjenek ęl.
Tĺámogatja, hogy az előterjesztés ajelen foľmájában legyen elfogadva azzal,hogy az általuk
javasolt 20'000.-Ft-os emelés a következő testületi ülésľe kerüljön vissza döntéshozatal
céljából.

dľ. Kiss Lászl.ő: megadja aszőt Szkaliczki Tünde frakcióvezető asszonynak.

Szkaliczki Tůinde: azza| egészítette volna ki az elhangzottakat, amit Puskás Péter frakcióvezető
llr az e|ozóekbęn elmondott.

dľ. Kiss Lászl.őz azt gondolja, hogy helyes lenne összedolgozni ebben a kérdésben, mert
valóban most vagy aztteszik, hogy dobálgatják egymásra a nyilakat' és akkor mindenkinek lesz
igaza is, meg nem is, vagy pedig elkötelezettęk a kerületi intézményľendszeľ iľĺĺnt és talan
hátľébb hagyják a politikai agglomerációt. Jó lenne a nyitottság azutőbbira.
A napirendet azzal a módosítással tenné fel szavazásra, hogy az őbudai pótlék ĺisszegének a
nĺivelésére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testiilet következő ľendes ülésén megtárgyalja.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület obuda-Békásmeryeľ OnkoľmányzatKépviselő_testületének

9512022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő-testület

úgy határoz,hogy az obudai pótlék növelésére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület
Soron következő ülésén tárgyal1a.
(Szavazott 19 képviselő: l9 igen, egyhangú)
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Budapest Főváros III. Keľĺilet Óbuda_ľékásmeg5rer onkormányzat Képviselő-testülete

az e|óterjesztés 1. melléklete szeľinti taľtalommal elfogadja _ az Önkormźnyzat 2022. évi
összevont költségvetéséről szóló 39l202I. (XII. 21.) önkoľmányzat rendelet módosításaľól
szóló - 512022. iinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 19 képviselő: l9 igen, egyhangú)

Napiľend 5. pontja: oW+ Pľogram bevezetése a Cseresznyevirúg avoddban a Rđszorultak
Me gs egí'tés e Alapítvdnny al E gl iittmíÍkiidés i megdllap o dds alapj dn
(rúsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kíss LlÍszló polgórmester

dľ. Kĺss Lászlőz megadja a szot Puskás Péter frakcióvęzető úrnak.

Puskás Péter: az e|képzelést mindenképpen jónak tartjźů<, amely szerint egy csökkenő
gyermeklétszámmal és pedagógusszámmal míĺkĺidő óvodát megpľóbálnak fejleszteni. Azzal
azonbannem éľtenek egyet, hogy ehhez miéľt egy külső alapítvźny bevonásara van szükség.
Az óvodának van egy kiváló programja, a kérdés az, hogy a gyakoľlatban hogyan lehet
megvalósítani. A megvalósításhoz kell plusz foľrás, amelynek két módja lehet. Az egyik:. az
óvoda alapítványavalósítja meg, de ha nincs alapítványa. akkor érdemes lenne egyet létrehozni,
és az óvoda a|apítvźnyaszedné be a szülőktől a plusz juttatást, ami fedezetet nyújtana a pľogľam
személyi és egyéb kĺiltségeiľe. A másik: az onkoľmźnyzat adja oda plusz támogatásként a
program beindításrĺra az ővoda alapítvínyĺának. Talán nem annyira célszertí, de viszont mód
lenne aľľa is, hogy valahogy a péÍ:zt a szülőkÍől becsatománzźk az ővodába' a program
megvalósítźsára, amelyhez mint ahogyan azt mĺír említette tökéletesen megfelelő lenne az
óvoda a|apítvźnya' és ha nincs, alapítsanak egyet.

dr. Kiss Lászlőz valójában az ővođát keľeste meg az alapítvźny ezzel a pľogrammal. A
jogszabályok alapján a nevelési programot az ővodatudja módosítani nem pedig az alapitvźny.
A targya|ások soľiín többletgarancifüat kértek. Ez a Bilingual Óvodai Pľogram, amely a
Keľtiletben kéttagintézményben jelenleg is múködik egy speciális nevelési pľogľam alapján, és
amely véleménye szerint megelégedésükĺe mfüĺjdik. Nagy különbség a kettő között, hogy jelen
progľamban többletgaranciák vannak aľľa vonatkozőan, ami a program megvalósításĺĺľa
iľányul, másrészt pedig pontosan azértkérik azt,hogy ha az együttműködés megszűnik, akkor
az ővodźnaklegyen lehetősége folyatni a projektet. A Bilingual Óvodai Pľogram esetében ez
gyakorlatilag nincs így.
Amit Puskás Péter képviselő úľ mondott, az ennek a progľaÍnnak a többletbiztosítékai a már
koľábban az őv odźlban miĺkĺldő nagyon-nagyon hasonló programhoz.
A másik újdonság, hogy kifejezettenolyan óvoda került kiválasztásra, ahol azővodamiĺkodési
köľében a halmozottanhźłtrányos helyzetrĺ gyeľmekek száma jelentős és nem egy ún. ,,divatos''
intézményről van szó. Pontosan azért, meľt úgy gondolják, hogy a többletszolgáltatásokat a
Kerületben mérlegelve kell elosztani, és Békásmegyeren is fontos az ilyeĺ intézmények
fejlődése.
Azt gondolja, hogy ajavaslat jó, a Képviselő-testületnek elfogadásraajánIja.
Megadj a a szőt Puskás Péteľ fľakc iőv ezető úľnak.

Puskás Péteľ: hangsúlyozza, hogy mint képviselők - pláne az e|Ienzéki oldalon _, csak és
kizárőIag az eloterjesztésben leíľtakból tudnak tĄékoződni, háttér információk nem állnak
rendelkezéstikľe. Az előterjesztés egyéľtelmiĺen kimondja, hogy ezt a pľogramot az óvoda
dolgoztaki, és az óvoda tulajdona. Teljesen helyén valő az a kérdés, hogy az alapítvźny itt mit
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csinál azon kívtil, hogy a pénzt beszedi és odaadja az ővodźnak? Az előterjesztésből az derul
ki, hogy az alapítvźny csak és kizárólag beszedi a pénzt és az óvodában ftllvett plusz
pedagógusoknak a bérét fizeti. Mi szĺikség van erľe az alapítványra, hogyha az ővodénak van
sajźt alapítváĺya, ami ugyanígy be tudná szedni a szülőktől a pénzt és odaadni ugyaneĺľe a
célra? Miéľt kell egy idegen alapítvźný bevonni? Ez az előterjesztésből nem deľül ki.
Ha jól érti Polgármester úľ szavait, az dęri| ki, hogy az a|apítvźny dolgozta ki ezt a programot,
de akkoľ miéľt nem enől szól az előteľjesztés? Azelőterjesztés ennek az e|Ięĺlkezőjéľől szól.

dr. Kiss Läszlőzjelzi, hogy egyébként azalapítvźnyok nem tudjak módosítani aziĺtézmények
nevelési pľogľamját, ezért elég nehéz lenne az a|apítvźnyoknak _ bármilyen alapítvány is
legyen - egyébként hivatalos kezdeményezőként és módosítóként megjelenni.
Az,hogy van egy modell, amit az alapítváĺy szeretętt volna és az iĺtézményi rendszeľ pedig
eztađaptá|ta többletbiztosítékokat szęręzve egy jelenleg mar egyébként a Keľületben hasonlóan
mfüödő intézményrendszerhez és projekthez, azt gondolja helyes.
olyan dolgokľól beszélnek, ami többletbiztosítéka amźtt egyébként működő több ugyanilyen
programhoz képest. Praktikusan ennek az ellenkęzője van, mint amiről Puskás Péter képviselő
úľ beszél. Abban az esetben, ha megszuĺlne az alapítviínnyal az együttműködés, akkor azt is
meg lehetne valósítani, amit mondott, míg a bilingual esetében nem.
Az előterjesztést tudja támogatni. Nagyon reméli, hogy a program hatására az iĺxézménybe
sokkal több gyeľmek fog jelentkezni akorábbi tendenciríhoz képest. Reméli, hogy ez a pľogram
is hozzájárul a keľületi pedagógusok tĺjbbletbérébez, hiszen itt az intézményben dolgozó
pedagógusoknak ťlzet az alapítvány többletbéľt, az o bérik emelkedik meg, ami önmagában is
helyénvaló, jó dolog. Reméli, hogy Békásmegyeren ęZ aprogtaÍÍI egy magasabb színvonalon
mfü ö dő intézmény r end s zerhez j árul hozzá.
Kérdés, észľevétel hiźnyában szavazásra teszi fel ahatározati javaslatot.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerĺilet Obuda-Békásmeryeľ Onkormányzat Képviselő-testiiletének

96ĺ2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

úgy határoz,hogy
1. a Cseresznyevirág Művészeti ovoda oVI+ Program tcibbletkĺltelezettségét

tartalmaző Pedagógiai Progľamj a elfogadásával egyetért.
2. az OY|+ Program megvalósítása érdekében egyĹittműködési megállapodást köt a

Rászorultak Megsegítése Alapítvánnyal, egyben felkéľi a Polgármestert az
Egytittműkcidési megállapodás megkötésére az előteľjesztés mellékletében foglaltak
szerint, érdemi tartalmat nem módosítva.

Felelős : Polgĺĺrmesteľ
Hatáľidő: a dĺjntést követő 30 napon belül
(Szavazott 19 képviselő: 14 igen,S taľtózkodás)

Napirenď 6. pontja: Mellszoboľ dllítósa Adam Mickiewicz tiszteletére
(Iľúsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszló polgdrmester
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dr. Kiss László: tegnap volt a Katinyi Áldozatok Emléknapja. Az onkormányzattegnap előtt
taľtotta a megemlékezést ezze| kapcsolatban. A jelenlegi szoboľállítással folytatjfü azt a
lengyel-magyaľ emlékezetpolitika sorozatot, amelyet a kerület 2009 őtaintenzíven folytat. Kéri
a Képviselő-testület tátmo gatźsáú.
Kérdé s, é szrevétel hi ĺĺnyában kéri, szav azzanak az el őteľj e s ztésr ol.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keriĺlet Óbuda_Békásmegyer OnkoľmányzatKépvĺselő_testületének

9712022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy
1) támogatj a a, obuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat kérését, és

szobrotá|líttatAdamMickiewicztisńeletére,
2) egyetért azzal, hogy a mellszobor fenntartói kĺitelezettségeit a Lengyel Nemzetiségi

Önkoľmrĺnyzat kéľéséľe obuda-Békásmegyer Önkoľmĺíny zata áúveszi.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 15 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napirend 7. pontja: Egłes szocilźlis és głeľmekjóléti tdľgłl,ł önkormúnyzatí rendeletek módosítósa
(Irúsbeli)
Előterjesztő: T urgonyí Ddniel Absolon alpolgdrmester

dr. Kĺss Lászl.őz kéľdés, észrevétel hiźnyábankéri, szavazzanak az előteľjesztéstol.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testtilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_ľékásmegyer Onkoľm ányzat Képviselő-testülete

az előteľjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja _ az egyes szociális és
gyeľmekjóléti táľgyu önkoľmlínyzati ľendeletek módosításĺáľólszóló _ 612022. tinkormányzati
ľendeletet.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napirend 8. pontja: ravaslat az önkormónyzat vaglonáról és a vagłontórglak feletti
tulajdonosi jogok glakorldsúról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormdnyzati
rende let módos ítlÍs dra
(rlÍsbelí)
Előterj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgúrmester

d ľ. Ki s s Lászlő z kérdé s, é szrevétel hiány ab an kéri, szav azzanak az e lőterj e s ztésr ől
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Kerület Óbuaa_Békásmeryer onkormányzatKépvisető_testülete

az eloterjesztői kiegészítésľe figyelemmel az eloteľjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal
elfogadja _ az ĺinkormányzat vagyonaľól és a vagyontrĺľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 17l20l4. (VI. 2.) önkoľmanyzati rendelet módosításaról szóló _ 712022.
iinkormányzati ľendeletet.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 9. pontja: Az obudaí Vagyo.nkezelő Nonprolit Zľt köazolgtźltatdsi szerződésének
mlídosítósa az onkormdnyzat vagłonóról és a vagłontdrglak feletti
tulaj donosi jogok głakorldslźľól szóló 1 7/2 0 1 4. (VI. 2.) iinkormdnyzatí
rendelet mlí dos ítlis lźval öss zefiiggés ben
7Ír*ĺeli1
E lőteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dr. Kĺss Lászl.őz kérdés, észrevétel hianyában kéri, szavazzanak az előterjesztésľől.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óbuda_Békásmeryeľ onkoľmányzat Képviselő_testületének

9812022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺĺľoz, hogy a 77512019. (XII. l9.) számű képviselő-testtileti hatźrozat alapjźn
létrejött Kozszolgáltatási Keľetszeľződéshez kapcsolódóan, a Képviselő-testület7Dl}lzz.
(II. 15.) szálmthatározataalapjánmegkĺit<itt 2022. évi Éves KizszolgáItatási Szeľződés
és annak l. sz. melléklete módosításľa kerül az elóteqesztés mellékletében taláIhatő
dokumentumok szerint, valamint felkéri a Polgármestert azok alźńrására. A 2022. évi
Éves KözszolgáItatási Szerzodés további mellékletei a Képviselő-testiilet 7012022. (il.
15.) szĺámú hatźnoztźtbaĺ foglaltak szeľint a módosított szerzodéshez csatolásra kerülnek,
véútozatlan formában.
Felelős : a, obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezéľigazgatőja
Hatáľĺdő: a döntés követő 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napiľend 10. pontja: Piinkösdfíirdő bérlakósfejlesztésí projekt tórgłdban, obuda-
Békósmegleľ épí,tési szabdlyzatóról szóló 20/2018. (W. 26.)
iinkormúnyzati rendelet móďosíttźsóval kapcsolatban a
telepiilésfejlesztési diintés meghozatala és a teriłlet kiemelt fejlesztési
te r íł letté ny Ílv d n ítás a
(Irdsbelí)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dr. Kĺss Lászlőz kérdés, észrevétel hiarryábankéri, szavazzanakaz előterjesztésről.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testiilet elfogadta.
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Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_Bókásmeryeľ onkoľmányzatKépvĺselő-testiiletének

9912022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatłáľoz,hogy
. Budapest Fővaľos III. kerület obuda-gekásmegyer építési szabá|yzatáről szóló

2ol2OI8. (vI. 26.) ĺinkormanyzati rendelet (továbbiakban: oľÉsz; módosításanak
megindítását támogatja a Hatvany Lajos utca _ Juhász Gyula utca - Királyok útja _
Piinkösdftiľdő utca źital hatáľolt teľĹiletre vonatkozóan, és felkéľi a polgármesteľt az
oaÉsz módosítása során a paľtnerségi egyeztetést folytassa le.

. A Hatvany Lajos utca - Juhász Gyula utca _ Királyok útja - Pünkĺisdffirdő utca által
hatĺárolt teľĹiletet kiemelt fej lesztési teľületté nyilvanítj a.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: döntést követő 14 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napirenď 11. pontja: MVM nyilatkozatdnak elfogadása és euel összefiggésben a
vlÍltoztatási tílalomról szóló 3/1999. (I. 29.) önkoľmdnyzati rendelet
módosítdsa
1Írdstelą
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

dr. Kiss LászlLőz megadja a szőt Puskás Péter fľakciővezető úrnak.

Puskás P éteľ: egyéľtelmrĺen j ó irĺĺnyn ak tĄa az előterj esztést.
Viszik, ahogy az eloző ciklusokban, hosszú-hosszú éveken keresztül vitték, és a jelenlegi
Testület többsége ismét évek óta viszi a Római-paľt és a Pünkösdftiľdői gát mögötti szakasz
problémakorét az állandó változtatási tilalmakkal. Azt gondolja, hogy amíg nem deľĹil ki mi
|esz az egésznek a sorsa' jó ötlet, hogy olyan kezdeményezéseket támogassanak, ami
egyértelműen beleillik ebbe a köľnyezetbe, és kívánatos a hosszú távú jelenléte a Duna-paľton.

dľ. Kiss Lászlőz valójában arról van szó, hogy azokat akezdeményezéseket tudják tiĺmogatni,
amelyek megfelelnek annak, hogy a köľnyezetbe illeszkedő módon, a fenntaľthatóság jegyében
és a Római-paľt teljes egészének tiszteletben 1'artásźxal nem lakó funkciókat allokálnak, az
MVM kezdeményezése ilyen. Az előteľjesztést társadalmi egyeztetés előzott meg a kérdésről.
Reméli, hogy mindenki érti ennek a pontos cé|ját. Azt gondoljak, ha biĺosan tiímogatható
irźnyba tud menni egy fejlesztés, akkor azt a Kerület is tudja támogatni. Reméli, hogy
zökkenőmentesen és hiba nélkül fog az MVM pľojektje megvalósulni, a vállalásaikat pedig
valóban meg fogjak valósítani.
Kérđé s, é szľevéte 1 hiány áb an kéti, szav azzanak az el őteľj e s zté sr ől.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. KeľüIet obuda-ľékásmegyer onkoľmányzat Képvĺselő-testĺiletének

10012022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testüIet
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úgy határoz, hogy az MVM ERBE Energetika Mérnĺikirođa Záľtkorűen Mfüödő
Részvénýlĺľsaság, valamint az Energikus Gyeľmekekért Alapítvány źital, a 63640 hrsz'-
ú ingatlan hasznosításĺĺról tett, az előteľjesztés 4. melléklete szerinti taľtalmú nyilatkozatát
elfogadja.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Budapest Főváros III. Kerütet Óbuda_Békásmegyeľ onkorm ányzat Képviselő_testülete

az előteqesztés l. melléklete szeľinti taľtalommal elfogadja _ avźtItoztatási tilalomĺól szóló
3lI999. (I. 29.) önkormlĺnyzati rendelet módosításĺíľól szóló _ 812022. łinkoľmányzatĺ
ľendeletet.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 12. pontja: ivodavezetőí pdlydzatok kíírdsa
1Írĺstelą
E lőterj esztő: Dľ. Kis s Lds zlli alp o lgdrmester

dľ. Kĺss Lászlőz kéľdés, észrevétel hiarryábankén, szavazzanak az előteľjeszÍésrő|.
Megállapítj a, hogy azt a Képvisęlő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda-ľékásmegyeľ onkoľmányzatKépvĺselő-testületének

101ĺ2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatĺĺľoz'hogy

1. az Óbudai Mesevilág ovoda (székhely: 1039 Budapest, Bárczí Géza u. 1.)
intézményvezętoi (magasabb vezetői) feladatainak el|átására a páIyázatot az
előterj esztés 1 . melléklete szerinti tartalommal kiírj a;
Felelős: Polgáľmester
Határidő: a döntést követő 15 napon beltil

2. az obudai Vackor Óvoda (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.)
intézményvęzetói (magasabb vezetoi) feladatainak e||átźsźra a pályázatot az
előterj esztés 2. melléklete szerinti taľtalommal kiírj a;
Felelős: Polgármester
Határĺdő: a döntést kĺjvető 15 napon belül

3. az Ágoston Művészeti ovoda (székhely: 1032 Budapest, Ágoston u. Zla.)
intézményvezetoi (magasabb vezetői) feladatainak ellátásźra a pá|yazatot az
előterj esztés 3 . melléklete szeľinti taľtalommal kiírj a;
Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: a dĺjntést kĺĺvető 15 napon belül

4. az obudai Mesevilág Óvoda, az obudai Vackor Óvoda és az Ágoston Művészeti
ovoda intézményvezetői (magasabb vezetőí) feladatainak ellátásźľa beérkező
pályazatok elbírálásara a Ęt. 20lA. $ (6) bekezdése szeľinti háromtagú szakértoi
bizottságot alakít.
Felelős: Polgármester
Határĺdő: a döntést kĺjvető 30 napon belül

(SzavazoÍt 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)
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Napirend 13. pontja: Személyí döntések:
a) Döntés az obudai Rendelők Egésaégiiglí SzolglÍltató Nonprotit

Koľldtolt Felelősségíí Tlźľsasúg és az Esernyős obudai Kulturúlis és
Sp o rt No np r oJit Ko ľ llźt o lt F e le lős s é g íí T órs as óg fe l iigł e ltÍb ízotts lźg i
tagjaínak vísszahívlÍsttľól és euel eglidejííIeg dijntés t j
feliigł eldbizotts dgi tag o k megvdlasztlÍs dról

b) Kiilső bizottslÍgí tag cseréje a Szocítúlis, Egésaégiigłí és Lakdsiigłi
Bízottsdgban

c) Iavaslat tanócsnok személyére
|Írdsĺeli1
Előterjesztő: Szkalíczki T iinde frakcióvezető

dľ. Kiss László: javaslat érkezett aľra vonatkozőan,hogy az a) napirendről külön szavazzanak.
A kérést tĺĺmogatja.
Megadj a a szőt Szkaliczki Tünde fľakcióvezető asszonynak.

Szkaliczki Tünde: felhívná a figyelmet arra, hogy a 13. napiľend c) pontjźůloz tartőző
előterjesztés a helyszínen is kiosztásra kerĹilt, valamint jelzi, hogy a felügyelő bizottsági tagok
esętében az Eseľnyős Kft-ről is szó van' nemcsak az obudai Rendelők Kft. feliigyelő bizottsági
tagjairól.

dľ. Kiss Lászliőz kérdés, észrevétel hiĺĺnyában kéri, szavazzanak külön az Esemyős Kft.
feliigyelő bizottsági tag cseréjéről.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testtilet elfo gadta.

a) DÓntés az obudai Rendelők Egészségügli Szolgáltató Nonprofit Korlótolt Fetetősségíi
Tórsaság és az Esernyős obudaĺ Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság felĺłglelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és ezzel eglidejűleg dôntés új

fe lügy el őb izo t ts ági t agok me gv ál asztós ár ó l

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmeryer ÖnkoľmányzatKépviselő-testületének

10212022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy

i. az Eseľnyős Óbudai Kulturális és Spoľt Nonprofít Korlátolt Felelősségti. Trĺľsaság
(székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2., cégegyzékszźlm: 0I-09-200132)
felügyelőbizottsági tagsait, Kemény Kľĺsztĺnát (. . .) és Rĺdingeľ Tamást (...) 2022.
ápľilis 14. napjával vĺsszahĘa.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: azonnal

2. 2022. ápľilis 15. napjátő| 2024. decembeľ 31. napjáĺg teľtő hatźrozott idore az az
Eseľnyős Óbudai Kulturális és Spoľt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tĺíľsaság
(székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2., cégsegyzékszźlm: 01-09-200132)
feliigyelőbwottságánaktagsáxává|asztja Dľ. Fercs Jánost...), valamint Sáfľán
Henrĺettet (...) és a felügyelőbizottság elnĺikének megbízási díját havi bruttó
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130.000,- Ft., azaz bruttó Egyszźzharminc-ezer forint összegben, míg a
felügyelőbizottsági tag megbízási díját havi bruttó 100.000,- Ft., azaz bruttő
Egyszźzezer forint összegben határozza meg azzal, hogy a díjazás felvétęle a
köztulajdonban álló gazdasági táľsaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. tö'rvény 6. $ (4) bekezdésében foglaltakľa ťrgyelemmeltörténhet.
Felelős: polgármester
Határĺdő: azonnal

3. felkéri a polgármesteľt az Eseľnyős Óbuđai Kulfurális és Spoľt Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Taľsaság - feltigyelőbizottsági tagjainak személyében bekövetkezett
változásokat magába foglaló - egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratanak
kidolgozásaľa és a|áirásěna és ezze| ĺisszefüggésben felkéri Esernyős obudai
Kulturális és Spoľt Nonprofit Korlátolt Felelősségrĺ Taľsaság ügyvezetőjét, hogy
gondoskodjon a felügyelőbizottsági tagsággal kapcsolatos adatokban bekövetkezett
változások cégjegyzéki adatokon való átvęzetéséhez szükséges dokumentumok
előkészítéséről és intézkedjen az Eseľnyős obudai Kulturális és Spoľt Nonprofit
Koľlátolt Felelősségtĺ Tarsaság adataiban bekovetkezett vá|tozások cégjegyzéki
adatokon va|ő áfrezetése irłánt.

Felelős: polgármesteľ és Esemyős Óbudai Kulturális és Spoľt Nonpľofit Koľlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőj e

Határidő: azonnal

4. felhatalmazzaapolgármesteľt, hogy az Eseľnyős obudai Kultuľális és SpoľtNonproťrt
Korlátolt Felelősségú Taľsaság vá|tozásbejegyzési eljnásában a Budapest Fővĺĺľos
Törvényszékének Cégbírósága esetleges hiĺĺnypótlási felhívása esetén az
Önkoľmányzat hatáskĺirébe tartozó hiánypótlással érintętt targykörben önálló döntést
hozzon.
Felelős: polgĺíľmesteľ és Eseľnyős obudai Kultuľális és Spoľt Nonprofit Korlátolt

Felelősségiĺ Táľsaság ügyvezetőj e
Határidő: azonnal

(Szavazott 19 képviselő: 14 igen,5 nem)

dr. Kĺss Lászlőz kérdés, észrevétel hiányában kéri, szavazzarlak az elóterjesztés többi
hatźr o zati javaslataľó l.
Megállapítj a, ho gy azokat a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmeryeľ onkormányzat Képviselő_testületének

10312022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy hataľoz,hogy

1. az obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségtĺ
Tarsaság (székhely: 1032 Budapest, Vöľö'svĺíri út 88-96., cégsegyzékszám: 01-09-
286942) feliigyelőbizottsägí tagsát, Rózsa Lászlő Pétert (...) 2022. április 14.

napjával visszahĘa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. 2022. ápľilĺs 15. napjátő| 2024. december 31. napjáĺg tartő hatáľozott idore az
Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Tĺĺľsaság
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(székhely: 1032 Budapest, Vörösvĺári út 88-96., cégsegyzékszźm; 0l-09-286942)
felügyelőblzottsáryánaktagsáxá választja Záhó, AttĺHt (...) és a felügyelőbizottság
elnökének megbízási díjáthavi bruttó 130.000,- Ft., azaz bruttó Egyszźnharminc-ezer
forint ĺisszegben hatérozzameg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXil. törvény 6. $
(4) bekezdésében foglaltakľa fi gyelemmel történhet.
Felelős: polgármester
Hatáľĺdő: azonnal

3. felkéri a polgármestert az obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonpľofit
Korlátolt Felelősségű Táľsaság - felügyelőbizottsági tag személyében bekĺivetkezett
változásokat magźha foglaló - egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratrának
kidolgozásĺĺľa és aláírásáľa és ęzze| összefüggésben felkéri obudai Rendelők
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetojét,
hogy gondoskodjon a felügyelőbizottsági tagsággal kapcsolatos adatokban
bekövetkezett változások cégegyzéki adatokon való éúvezetéséhez szükséges
dokumentumok előkészítéséről és intézkedj en az obudai Rendelők Egészségügyi
Szolgáltató Nonpľofít Korlátolt Felelősségű Társaság adataiban bekövetkezett
változások cégtregyzéki adatokon valő źńvezetése iľánt.
Felelős: polgármester és Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató

NonproÍít Korlátolt Felelősségti Taľsaság ügyvezetője
Hatáľidő: azomal

4. felhatalmazza a polgáľmesteľt, hogy a, obudaí Rendelők Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Tarsaság vá|tozásbejegyzési eljĺírásában a Budapest
Fővĺĺros Törvényszékének Cégbírósága esetleges hirĺnypótlási felhívása esetén az
onkoľmanyzathatásköľébe tartoző hianypótlással érintett táľgykörben ĺinálló döntést
hozzon.
Felelős: polgáľmesteľ és Óbudai Rendelők Egészségiigyi Szolgáltató

Nonprofít Korlátolt Felelősségű Tarsaság ügyvezetője
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

b) Külső bizottsági tag cseľéje a Szociális, Egészségüg,,i és Lakásügłi Bizottsógban

Budapest Főváľos III. Kerůilet Óbuda-ľékásmegyeľ OnkoľmányzatKépvisető_testĺiletének

10412022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy határoz,hogy Sáfnín Henĺiettát a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságból
a mai nappal visszahívja, és ezzel egy időben, helyére külsős bizottsági tagnak
megválasztj a Kappeller Zsuzsanrlát (. . . )
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott l9 képviselő: 19 igen, egyhangú)
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c) Javaslat tanácsnok személyére

Budapest Főváľos III. Keľiilet Óbuda_Békásmeg5reľ onkoľmányzat Képviselő_testĺiletének

10sl2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatáľoz, hogy Rózsa Lászlő Péteľt egészségiigyi tanácsnoki, Hazai Iván Andrást
vĺáľosfejlesztési tanácsnoki tisŹségéből 2022. ápľilis 14.napjával visszahívja.
A vláľosfejlesztési tanácsnoki tisztségľe 2022. április 15-től dr. Szendľődi Csaba
képviselőt választj a meg.
Felelős : Polgĺĺrmesteľ
Hatáľidő: 2022. április 14.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

EskiitéteI

dr. Kĺss Lászlőz kiveszi az esküt Kappelleľ Zsuzsalrlakülső bizottsági tagtől, majd jó munkát
kíván szánáĺa.

Napiľend 14. pontja: obuda-Békrźsmegter Vlźrosfejlesztő Nonpľo!ít KÍt. óltal kezelt
költs égvetés i so ro k mlí dosítás a
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dľ. Kiss Lászl,őz kérdés, észrevétel hiányában kéti, szavazzanak az előteľjesztésrłĺl.
Megállapítj a' hogy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_Békásmeg5reľ onkormányzatKépviselő-testületének

10612022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺĺľoz,hogy
1) az onkormányzat ,,Egészséges Budapest Program bęruházás (ingatlan)'' soron

215.000 ezeľ Ft önerőt biztosít a taľtalékkeret terhére. A fędezet biztosítása utĺán a
soron |.333.936 ezer Ft lesz az előirźnyzat.

2) a ,,Yízelnyelők, vízęlvezetés, szikkasztók, kivitelezés" kiadási költségvetési soľra
20.000 ezet Ft átcsopoľtosít (így az elóirźnyzat 60.000 ęzet Ft-ra módosul), melynek
forrása a ,,Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Áľpád u)'' kiadási
költségvetési Sor 13.500 ęzer Ft értékben, illetve a ,,Zebra progľam'' kiadási
költségvetési soľ 6.500 ezer Ft éľtékben.
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3) a ,,Jókai u. útfelújítás'' kiadási költségvetési soľľa 10.000 ezer Ft átcsopoľtosít,
melynek forrása a,,Monostor-Dósa zebrakivitelezés'' kiadási kĺlltségvetési sor. Így a
,,Jókai u. felújítása'' költségvetési sor kiadási eIóirźnyzata 140.000 ezerFt-ramódosul.

4) a ,,Szentendrei 32-36 közötti tér közĺisségi tervezése, kivitelezés'' költségvetési sort az
átláthatősás és a tematikus elkülĺinülés megvalósítása érdekében két k<lltségvetési
soľra megbontja az alábbiak alapjĺĺn:

Megnevezés E|őirányzat (Ft)

Szentęndľęi 32-36 közötti tér
közösségi tervezése, kivitelezés 99 000 000

Bogdánĺ útĺ paľkolĺí (úi sor!) 68 000 000

Fenti sorok költségvetési rendezésének foľľása a ,,Szentenđtęi 32-36 közötti tér
közösségi teľvezési, kivitelezés'' 120.000 ezer Ft értékben, a,,Csillaghegy észak-kelet
forgalomcsillapítás (Hunyadi u Árpád u)'' kiadási költségvetési sor 7.000 ezer Ft
értékben, a,,Monostoľ-Dósa zebra kivitelezés'' kiadási költségvetési sor 15.000 ezer
Ft éľtékben és a ,,Peľényi lejtő és Perényi kóz járdaépítés kiviteli teľv'' kiadási
költségvetési sor 25.000 ezęrFt éľtékben.

5) a ,,Mobil applikáció'' kciltségvetési Sorra 11.900 ezer Ft forrást von be az
önkormĺĺnyzati taľtalékkeret terhére. A ,'Mobil applikáció'' kĺiltségvetési sor
elŕ5irźnyzata a forrásbevonás után 18.500 ezerFt-ranó.

6) a ,,Ráby Mátyás utca és kĺirnyezetének forgalomcsillapítási beavatkozásď' kiađási
kĺiltségvetési sort léttehozza, illetve azon29.000 ezq Ft fedezetet biztosít, melynek
forľása ,,IJt, járda, parkoló építés'' kĺiltségvetési soľ.

7) a,,Hélziorvosi rendelők felújításának tervęzési feladatai'' költségvetési soľt |étrehozza,
és ezen 70.000 ezer Ft foľrást biztosít a taľtalékkeret terhére.

8) a,,Miklós utcai játszótér felújítása - tervezés, kivitelezés'' költségvetési sort|étrehozza,
és azon 50.000 ezeľ Ft fedezetet biztosít a taľtalékkeľet terhére.

9) a,,Matrőzutcai önkoľmányzati tulajdonú telek fejlesztésének előkészítési feladatai''
költségvetési soľt létrehozza, továbbá ezena soron a 15.500 ezerFt fedezetet biztosít
a tartalékkeret teľhére.

10) a ,,Szé1 utcai Bĺilcsőde bővítésének és eneľgetikai fejlesztésének tervezése''
költségvetési soľt létrehozza, továbbá ezen a soľon aZI .336 ezer Ft fęđęzetet biztosít
a taľtalékkeľet terhére.

11) a ,,Foľgalomtechnikai kiskoľrekciós tervezési feladatok ellátásď' költségvetési sort
|étrehozza, továbbá ezen a Soron a 18.000 ezer Ft fedezetet biztosít a tartalékkeret
terhére.
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12) a ,,Folyondaľ - Kőzet utca saľkán gyalogátkelő tęrvezési feladatok ellátásď'
kĺiltségvetési sort \étrehozza, továbbá ezen a soľon a 6.000 ezet Ft fedęzetęt biztosít
a taľtalékkeręt terhére.

Felelős : Pol gĺĺľmester, Óbuda-Békásme gyeľ Vĺáľo sfej lesztő Nonproťrt Kft .

Határidő: azonrtal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 15. pontja: Di)ntés a ,,WKOP-6-2-1-15-2016-00009 szocíólis vtźľosrehabílitlźció
megvalósítdsa Békúsmegłeren'' projekt keretében önkormónyzati
lakds o k felújítlÍs lth oz sziiks éges pI us z fedezet bíztos í,tlźs úró l
(Irósbeli)
E lőteľj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

dľ. Kĺss Lászlőz kéľdés, észľevétel hirĺnyában kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. KeriĺIet Óbuda_ľékásmeryer onkoľmányzat Képviselő_testületének

10712022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatĺíroz,hogy
1. a vEKoP-6.2.I-15-2016-00009 Szociális viĺľosrehabilitáció megvalósítása

Békásmegyeren címú projekten belül az ĺinkormĺĺnyzati tulajdonú bérlakások II.
ütemének megvalósításához további bruttó 3l.000.000 Ft fedezętet biztosít, és
hozzájźlrul a Gépészet Plussz Kft-vel 202I. március I6-án aláírt kivitelezési
szeľződésnęk az Építési Vállalkozók országos Szakszövetsége és a Közbeszeľzési
Ható ság kö zĺi s aj ánlása alapj źn történő módo s ításához.

2. az L pontban foglalt alapján az Önkoľmányzat2022. évi kĺiltségvetésének,,Szociális
váľosrehabilitáció'' költségvetési kiadási előirányzatát megemeli 31.000.000 Ft-tal a
kĺiltségvetési tartalékkeret kĺiltségvetési e|oirźnyzat 31.000.000 Ft-tal csökken.

3. felhatalmazzaaz Alpolgármestert a kivitelezési szerződés módosításának aláirásána.
Felelős: Polgáľmester

obuda-Békásme gyer Vaľo sfej lesztő Nonpľofi t Kft .,

Pénzügyi Főosztály
Hatáľidő: 2022. április 30.

(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 16. pontja: Dtintések az onkormdnyzat tulajdondban dlló 19915/4 hľsz-tł, 1037
Budapest, Csillaghegłi út 24/B. szóm alatti kivett ípartelep ingatlan
b é r b e a d ó s dr a v o n at ko zó ny ilv ó n o s p tÍly dzato kr ó l
(rlÍsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgdrmester

dr. Kiss László: kéľdés, észľevétel hianyában kéri, szavazzanak az előteľjesztésről
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-te stület elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Keľĺitet Óbuda-ľékásmeryer onkormányzat Képvĺselő_testĺiletének

10812022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

az onkormányzat varyonáról és a varyontáľryak feletti tulajdonosi jogok
ryakorlásáról szĺólĺi l7l201,4. (vI.2.) önkormányzati ľendelet L6. $ (1) bekezdésének
és az onkoľmányzat tulajdonában álló eryes varyontáľgyak bérbeadásáľĺíl szĺíló
912015. (II. 16.) tinkoľmányzati rendelet 111/A. $ figyelembe vételével rĺry határoz,
hogy

1. a Budapest Főváros III. Keľület Óbuda-Békásmegyer Önkoľmányzat tulajdonában
álló 1991514 lltsz.-tl, 1037 Budapest, Csĺllagheryi űt 24tB. szálm a|atti kĺvett
ipartelep ingatlan bérbeadására vonatkozó _ a Képviselő-testület 9441202l. (xII.
20.) száműbatźrozata alapjźn kiíľt _ nyĺlvános páiyázatot (tekintettel arra,hogy a
beadási határidőig pályazati ajźnlat nem érkezett) eredménytelennek nyĺlvánítja.

2. hozzáfláľ:ul a Budapest Főváros III. keľület, obuđa-Békásmegyer onkormányzat
tulajdonábanźi|ől99l5l4 hľsz.-ú, 1037 Budapest, Csillaghegyi űltz4tB.szźtmalatti
kivett ĺpartelep ĺngatlan bérbeadásáľa vonatkozĺí nyilvános pályázat ĺsmételt
kiíľásához az alábbi ftibb kikötésekkel:

- a bérleti díj minimális rĺľa 770.000,- Ft/hó, amely az ęlozó évi, MNB által
kozzétett infl áció s r źúáv al évente indexálandó ;

- a megkötendő bérleti szerződésben ľögzíteni sziikséges, hogy a bérleti díj
jelenleg Ápł-t nem taľtalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan béľbeadása
tekintetében Ár'ł kĺjtelessé válik, akkoľ a Béľbeadó a jogszabźlly által előíľt ÁľA
mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adőalaptafelszámitja;
_ a béľbeadás időtaľtama 5 év határozott idő1'

- a bérleti szerződést közjegyzői okiľatba kell foglalni, melynek díját a Bér1ő
köteles ťlzetni;
_ apályazatban kikötésľe kell, hogy keľüljön, hogy azonkormanyzatapźůyézatot
a pźůyźr;ati eljáľás bĺáľmely szakaszábarl' indoklás nélkül eredménytelenné
nyilvĺáníthatja, valamint hogy fenntĄa azon jogát, hogy a legmagasabb béľleti
díjat kínáló Ajánlattevőkkel a pályźnatbontást követően további tárgyalást
folytasson, közöttük zártkoru licitet tartson.

3. felkéľi azobudaiVagyonkezelő NonprofitZrt-ta fentiek szeľint apályazatkiíľásĺíľa
és lefolyatásara valamint aľra, hogy a palyazat eľedményéľől szóló javaslatot a
Képviselő-testület elé döntésh ozata|ra nyújtsa be.

Felelős: a, obuďai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezéngazgatőja
Határidő: a döntést követő 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: l9 igen, egyhangú)

Napirend 17. pontja: Tulajdonosi hozzájórulds megaddsa a Mészöly Focisulí Sporteglesiilet
részére az ijnkormdnyzatí tulajdonú 62321/53 hrs7-ti, 1039 Budapest,
PaÍs Deaő utca 1-3. szdm alattí ingatlanon tervezett éľtéknijvelő
beruhdzlÍshoz
1Írĺsĺelą
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester
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dľ. Kĺss LászI'ő: kérdés, észrevétel hiányában kéri, szavazzarĺak az előteľjesztéstől.
Me gállapítj a, hogy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet Óbuda-Békásmegyer OnkormányzatKépvĺselő-testůiletének

10912022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

az Onkormányzat vagronárĺĺl és 
^ 

varyontárryak feletti tulajdonosĺ jogok
ryakoľlásárĺĎl szóló 1712014. (vI.2.) iinkormányzati ľendelet 16. $ (1) bekezdésének
firyelembe vételével úry hatáľoz, hogy

megadja a tulajdonosÍ hozzájárulást a Mésziily Focisuli Sporteryesĺilet (székhely:
1036 Budapest, Lajos u. 131., n/l8., azonosító: 13-99-009618, adószám: 18030332-2-
41, képviselő: Mészöly Géza elnök) számára az önkoľmźnyzati tulajdonú 62321153
hrsz.-ú, 1039 Budapest, Paĺs Dezső utca 1_3. szźlm a|attí ingatlanon tewęzett
értékntivelő beruházáshoz a jelen előteľjesztés mellékletét tartalmaző miiszaki
dokumentáció szerinti taľtalommal, egyben hozzájárul a szintén a jelen előterjesztés
mellékletét képező ingatlanhasznźllattal és beruhfuással egybekötött eryüttmííkiiđésĺ
megállapodás aláíľás álhoz.
A Mészöly Focisuli Spoľtegyesület által elvégzendő beruhazás műszaki tartalma: az
intézmény udvaľĺĺn lévő műftives labdaľúgő pálya mellett új mrĺfiives labdaľúgó páIya
létesítése mobil alumínium vźnas csarnok fedéssel. A tervezett beruhazás kapcsán
esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek,hozzźĄárulások, nyilatkozatok
beszeľzése a Mészöly Focisuli Spoľtegyesület feladata és felelőssége, az Önkormanyzat
ebbéli felelősségét kizarja.
A Mészöly Focisuli Spoľtegyesület nem jogosult költségeinek megtérítéséhez, tudomásul
veszi, hogy a beruhfuás megvalósulásával az onkoľmźnyzat fulajdonába megy at. A
Mészöly Focisuli Spoľtegyesületnek tudomásul kell vennie, hogy a,beruhézáls feltétele,
hogy azzal összefüggésben sem Budapest Főváros III. Keľület obuda-Békásmegyeľ
onkormányzatával, sem pedig azobudaiVagyonkezelő NonproťftZrt-ve| szemben nem
léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, besziímítási vagy káľtéľítési igénnyel,
tudomásul kell vennie továbbá, hogy a beľuhĺŁás nyomiĺn azingatlanrlal összefiiggésben
semmilyen foľmában nem léphet fel tulajdonjogi igénnyel.
F elelő s : az obudai V agyonkeze l ő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőj a
Határidő: a döntést kĺjvető 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napirend 18. pontja: Dijntések az onkormónyzat tulajdonában ólló 6s552/11 hetyrajzí
szdmú, 1039 Budapest, Zípernowsky Kdroly utca 1-3. szdm alatti
Íngatlan udvardn daó 8 tantermes épiilet (752 m2 teľiilettel)
b é r b e ad ús dľ a vo n at ko zó ny ilv dn o s p lźly dzato kr ó l
(rlÍsbelí)
E lőteľj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dr. Kiss Lászlőz kéľdés, észrevétel hiányábankér| szavazzanak az előterjesztésrol.
Megállapítj a, hogy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Keľiilet obuda_Békásmeryer onkoľmányzat Képviselő_testĺiletének

110ĺ2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

az onkorm ányzattutajdonában álló egyes varyontáľgyak béľbeadásárĺíl 9/2015. (II.
16.) tinkormányzati rendelete 11|tA. $ valamint az onkormányzat vagyonáľól és a
vagyontáľg5rak felettĺ tulajdonosĺ jogok ryakorlásárĺól szóló l7l2014. (vI. 2.)
iinkoľmányzatĺ ľendelete2l. $_a Íĺgyelembe vételével úgy hatáľoz, hogy

1. a Budapest Fővĺíľos III. Keľület obuda-gekásmegyeľ Önkormlĺnyzattulajdonában álló
65552lll heIyrajzi szźtmű,1039 Budapest, Zipemowsky Karoly utca l-3. szźtm alatti
ingatlan udvarán álló 8 tanteľmes épület (752 ÍÍŕ területtel) bérbeadására vonatkozó -

a Képviselő-testület 2412022. (I. 27.) szźlmű hatźrozata alapján kiírt - nyilvános
páiyánatot (tekintettel aľľa, hogy a beadási hatĺĺridőig pźiyazati ajźnlat nem éľkezett)
eredménytelennek nyĺlvánítj a.

2. hozzáljátľul a Budapest Fővaľos III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkoľmźnyzat
tulajdonában álló 65552111helyrajzi szźlmu,1039 Budapest, ZipernowsĘ Károly
utca 1_3. szźlm alatti ingatlan udvaľiĺn ál1ó 8 tanteľmes épĺĺlet (752 m2 teľülettel)
bérbeadására vonatkoző, az előterjesztésben szereplő feltételek szerinti, nyilvános
pálJyánat ismételt kiíľásához az a|ábbi főbb kikötésekkel:

- a bérleti dij irarryára 807.400,- Ft/hó, amely az eIozó évi, MNB á|tal'kozzétett
inflációs rátźxal évente indexálandó;

_ a bérbeadás időtaľtama legfeljebb 15 év hataľozottidő;
- a béľleti szerződéstközjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díját a Bérlő

köteles ťlzetni;
- apáIyazatban kikötésre kell, hogy keľüljön, hogy az onkoľmanyzat apźůyźľ;atot

a pályazati eljaľás báľmely szakaszábarl, indoklás nélkül eredménýelenné
nyilvĺĺníthatja, valamint hogy fenntaľtja azon jogélt, hogy az érvényes ajánlatot
tevő Ajanlattevőkkel a páIyazatbontást követően további téngya|ást folýasson,
közöttfü zźrtköru licitet tartson.

3. felkérĺ azobudaiVagyonkezelő NonpľofrtZrt-ta fentiek szerint apályazatkiírásara
és lefolytatásźra valarĺint ana, hogy a páIyazat eľedményéről szóló javaslatot a
Képvi selő-testület elé döntésh ozata|r a nyúj tsa be.

F elelő s : az obudai Vagyonkezel ő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőj a
Határĺdő: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 19 képviselő: l9 igen, egyhangú)

Napirend 19. pontja: Az onkormdnyzat 2022. éví Kiizbeszeľzési tervének elfogadósa

1Írdsteli1
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dr. Kĺss Lászl.őz kérdés, észrevétel hiányában kén, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmegyer onkoľmányzat Képviselő_testiiletének

1,1112022. (IY. 14.) Határozata

az Onkorm ány zat 2022. évi Ktizbes zerzési tervének elfo gadásáróI

A Képvĺselő-testület

úgy határoz,hogy a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-gekásmegyer onkoľmányzata
2022. évi kĺjzbeszęrzési teľvét az előterjesztés mellékletóben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Czeglédy Gergő alpolgármester

Dr. Kirchhof Attila a, Óbudai Vagyonkezelő NonpľofitZrt. vezéngazgatőja
Hatáľĺdő: folyamatos
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 20. pontja: A,Budapest III. keriilet, Laboľc utcai közpark telekalakítdsa
(Irdsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dľ. Kiss Lászlő: kérdés, észrevétel hiányában kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľütet Óbuda_ľékásmeryeľ OnkoľmányzatKépvĺselő_testületének

11212022. (IV. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testiilet

űgyhatároz, hogy

1. Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-gokásmegyeľ Önkormányzata a
20l20l8.(v|.26.) ĺinkormányzati ľendelet előírása alapjźn végrehajtja a T-l02552
szźlmilváitozélsivánrajzszerintitelekcsoportújľaosztást.

2. a telekalakítással megszűnő - a táblazatban felsoľolt ingatlanokat a

helyraizi szám megnevezes terület (m2)

16884 kivett út 11 931
1688512 kivett köZteriilet 2 9r3
1688s/3 kivett köZteľĹilet I 282
t688sl4 kivett közpaľk' épület s 003
16885/6 kivett köztęriilet 4 667
1688s/39 kivett közpaľk' épület lt 780
1688s/4r kivett közpark, épület t7 866

3. felkéri Czeglédy Gergő alpolgármestert az ingatlan-nyilvantaľtási átvezetéshez
szükséges dokumentumok, nyilatk ozatok a|áításáľa.

4. felkéľi a jegyzót, hogy gondoskodjon a telekalakítással létrejövő 16884ll,1688412 és
1688413 he|yrajzi számű, forgalomképtelen törzsvagyonba tartoző ingatlanok
átyezetéséről a vagyonkataszterben és egyéb hivatali nyilvántaľtásokban

Felelős: Polgĺírmester
Hatáľidő: a döntést követő 30. nap

(Szavazott 19 képviselő: 14 igen, 5 nem)

1 a.
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Napiľenď 21. pontja: A Szent Maľgít Rendelőintézet NonproJit KÍt. 2021. évre saíló Éves
B e s zúmo lój d n a k e lfo g adds a
(Irósbeli)
Előterj esztő: Czegléďy Gergő alpolgúrmester

dľ. Kiss Lászlőz kérdés, észrevétel hiĺĺnyában kéri, szavazzanakaz előteľjesztésről.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_Békásmeryeľ onkormányzatKépviselő-testĺiletének

113ĺ2022. (Iv. 14.) Határozata

a Szent Maľgĺt Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2021.évre szólĺó lĺves Beszámolójának
elfogadásáľól

A Képviselő-testület

úgy határoz,hogy a,,Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft' 202L évre szóló Eves
Beszámolójának elfogadása" című előterjesztést jóvĺĺhagyja és felkéri a Szent Maľgit
Rendelőintézet képviselőjét, Dľ. Budai Andľás ügyvezető igazgatőt az előterjeszés
taľtalma szeľinti feladat végrehajtásara.
Felelős: Dr. Budai András tigyvezető igazgatő
Határidő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 14 igen,5 taľtózkodás)

Napirenď 22. pontja: A Szent Margit Rendelőintézet NonproJit Kft. 2022. évre szóllí Üzlat
Terv és Műíkirděsi túmogatús elfogadúsa
!Írĺstetg
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

d ľ. Kĺs s L ászliő z kéľđé s, é szrevétel hiany áb an kén, szav azzanak az e l őteľj e s ztésr ő|.

Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_Békásmegyer OnkormányzatKépviselő-testületének

11412022. (Iv. 14.) Határozata

a Szent Maľgĺt Rendelőintézet Nonpľofit Kft. 2022. évre szólĺĎ Üzletĺ Teľvének és

Műktidési támogatásának elfogadásáľól

A Képviselő-testület

úgy hatĺĺroz'hogy a,,Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évre szóló Üzleti
Terv és Működési Támogatás elfogadása'' címti előterjesztést jóvahagyja és felkéri a
Szent Maľgit Rendelőintézet képviselőjét, Dľ. Budai András igyvezető igazgatőt az
előterjesztés tartalma szerinti feladat végľehajtásáľa.
Felelős: Dr. Budai András igyvezető igazgatő
Határidő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 14 igen, 5 tartózkodás)

Napíľend 23. pontja: A Szent Margit Rendelőintézet Nonprotĺt Kft-nél ĺizemelő FUJI
AcSelerate D R-XD 2 0 0 típ us ti röntgen dtvíldgí'tó nagłj avítds a
(rlźsbeli)
Előteľj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgóľmester
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dľ. Kĺss Lászliőz kérdés, észľevétel hiĺĺnyában kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keriilet obuda_Békásmeryeľ onkoľmányzatKépviselő_testůiletének

1|512022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz, hogy a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft. részére használatba
átadott, az onkormányzat tulajdonában állő FUJI AcSelerate DR-XD200
röntgenkésziilék javitását saját nevében megrendeli, és a bruttó 9.472.930,- összegű
szárr:Ját befogadja, és azt a taľtalékkeret terhére elszĺĺmolja.
Felkéri a Szent Maľgit Rendelőintézet képviselőjét, Dr. Budai András ügyvezető
igazgatőt az előterjesztés taľtalma szerinti feladat végľehajtásaľa.
Felelős: Dľ. Budai András ügyvezető igazgatő
Határidő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napíľend 24. pontja: obudaí Kuhurúlís Köqlont NonproJít Koľllttolt Felelősségűí Tlźľsasdg
2022. éví iizleti tervének és megbí'zdsi szerződésének elfogaďdsa

|hltsĺeli1
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dr. Kiss Lászlőz az előterjesztés egy FEB hatĺíľozatta| egészült ki. Kérdés, észrevételhiĺĺnyában kéri,
szav azzanak az előterj e s ztésrol.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-ľékásmegyeľ onkoľmányzatKépviselő_testületének

t16l2022. (Iv. 14.) Határozata

az obudaĺ Kulturális Kłizpont Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű Társaság2022. évi
üzletĺ tervének ós megbízási szerződésének elfogadásárĺól

A Képvĺselő_testĺilet

tryyhatároz, hogy
1. elfogadj a a, obudai Kulturális Kĺizpont Nonproťrt Koľlátolt Felelősségű Ttĺľsaság

2022. évi üzleti teľvét és szolgáltatási tervét az e|óterjesztés 1. melléklete szerinti
taľtalommal.

2. elfogadja az onkormányzat 2022. évi költségvetésének Óbudai Kulturális Központ
költségvetési sor (K.05.0l.02.01) megemelését 20 802 ezer Ft-tal, melynek foľrása a
taľtalék keľet.

3' elfogadj a az oĺlkormźnyzat 2022. évi költségvetésnek Célfeladat Óbuda napja
(K.05.0l.02.04) költségvetési sor megemelését 4 500 ezer Ft-tal, és a Célfeladat
Advent (K.05.01.02.05) költségvetési soľ megemelését 27 802 ezer Ft-tal, melynek
foľrás a a tartalék keľet.
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a. eEogadj a az obudai Kulturális Központ Nonpľofit Korlátolt Felelősségű Tĺíľsaság
megbízási szerzłĺdését az e\őterjesztés 2. melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: az obudai Kulturális Központ Nonpľoťrt Kft. ügyvezetője
Határĺdő: 2022. május 1.

(Szavazott 19 képviselő: 14 igen, 5 nem)

Napirenď 25. pontja: Esernyős ibudaí Kultuľúlis és Sport NonproJit Korldtolt Felelősségűí
Túrsasóg 2022. évi íizleti tervének elfogaddsa
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

dľ. Kiss Lászlĺó: kéľdés, észrevétel hiĺányában kén, szavazzanak az előteľjesztésről.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_ľékásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testületének

11712022. (Iv. 14.) Határozata

az Eseľnyős Óbudai Kulturálĺs és Sport NonpľoÍit Korlátolt Feletősségű Táľsaság
2022. évĺ ĺizleti tervének elfogadásáról

A Képviselő_testület

úgy hatĺĺľoz,hogy
1. elfogađja az Esernyős Óbudai Kultuľális és Spoľt Nonprofit Korlátolt Felelősségű

tlĺľsaság 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal,

2. elfogadja az Önkormźnyzat 2022. évi kĺiltségvetésének Esernyős Kft. tĺĺmogatása
költségvetési sor megemelését 18 957 ezer Ft-tal a taľtalék teľhére,

3. etfogadja az onkormźnyzat 2022. évi kĺjltségvetésének Esernyős célfeladatok
kĺlltségvetési sor megemelését 5 300 ezer Ft-tal atartalék teľhére,

4. elfogadj a az Önkormźnyzat 2022. évi kĺjltségvetésének Célfeladat Söľfesztivál
költségvetési sor megemelését 5 200 ezer Ft-tal a taľtalék terhére.

Felelős: azBsemyős Óbudai Kultuľális és Sport Nonpľofit Kft. ügyvezetíSje
Hatáľidő: azonĺa|
(Szavazott 19 képviselo: 14 igen,S nem)

Napiľend 26. pontja: rrn_roz 2018 ,,Kaszósdűílő utca - Széríĺskert utca menti
közteríiletek és íntézmények kiiziisségi céltÍ fejlesztése,
funkcíóbővítése" címűí projekt kapcsún a költségvetésí előÍrdnyzat
módosítúsa a 2022-es évet illetően
(rlźsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dr. Kĺss Lászlőz kérdés, észrevétel hiźnyábankéti, szavazzanakaz előterjesztésrol.
Me g ál l apítj a, ho gy azt a Képvi selő -te stül et e lfo gadta.
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Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmegyeľ onkormányzat Képvĺselő_testületének

ll8l2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testüIet

űgy hatfuoz, hogy
l. a TÉR KÖZ 2Ol8 ,,Kaszásdűlő utca - Szérűskert utca menti közteriiletek és

intézmények lúzÓsségi célú fejlesztése, funkcióbővítése " címtĺ projekt
megvalósítésához kötelezettséget vállal további bruttó 100.000.000 Ft, azaz
egyszźľ;mi||iő forint fedezet bińosítására az Önkoľmányzat 2022. évi
költségvetésében az önkormźnyzati taľtalékkeret terhére, amellyel a 2022. évi
kĺiltségvetésben a,,TÉR_KÖZ 2018 Kaszásdrilő'' kiadási elóirányzatbruttó 510 millió
Ft-ra módosul.

2. felhatalmazza Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľt a beruhtŁás megvalósításźůloz
kapcsolódó kivitelezésre, műszaki ellenőri feladatok e||ź.ĺráséra, kommunikációs
feladatok ellź.Íásźna,valamint közösségformáló pľogľamok megvalósítására vonatkozó
szerződések, megrendelők aláírására.

Felelős: Polgáľmesteľ
Óbuda-getásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonprofit Kft. felelős akkľeditált közbeszerzési
szaktanácsadó

Határidő: 2022. április 30.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírenď 27. pontja: obuda-Békúsmegłer Polgdrmesterí Hivatal óItal hasznúlt nyomtatók
hosszlł ttÍvti bérléséľe és a nyomatképzés biztosítlÍsúra szolglźllí, kiírdsľa
keriilő kijzbeszerzési eljdrúshoz sziikséges ľendelésre dlló fedezetrĺÍl
kijte lezetts é g vdllalds
(rósbeI)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

dľ. Kiss LászILőz Megadja a szőt Czegléđy Geľgő alpolgármesteľ úľnak, hogy ismeľtesse a
módosító javaslatát.

Czeg|édy Gergő: tévesen benne maľadt a javaslatban, hogy,,évi'' bruttó l60.000.000.-Ft, ezéľt
kéľi javítsfü ahatźtrozati javaslatban Ąz',,évi"-t,60 havi futamidőľe'' bruttó 160.000.000.-Ft, és
felelőst polgármestene.Ezzel akétváItozással kéri ahatźrozati javaslatot elfogadni.

dľ. Kiss Lászl.ő: a módosításra figyelemmel szavazásra teszi fel a határozati javas|atot.
Me gállapítj a, hogy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľůĺlet obuda_Békásmegyer onkormányzat Képviselő-testületének

11912022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatráľoz,hogy a Budapest Főváros III. keľĹilet Óbuda-gekásmegyeľi Polgármesteľi
Hivatal éůtalhasznált nyomtatók hosszú távú bérlésére és a nyomatképzés biztosításaľa
szolgálő, kiírásra keľülő kozbęszerzési eljáráshoz szükséges pénzügyi fedezetre - 60 havi
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futamidőre bruttó 160.000.000.-Ft, azaz szźahatvanmillió Ft eĘéig _ kötelezettséget
váll'al.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: azonna|
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 28. pontja: Döntés a Budapest III. keriilet, belteriilet l8018 helyrajzi szdmú íngatlant
te ľ h e lő k i) zműív e zeté k dtv e zeté s i s zo lg almi j o g alap ít ds dr ó l
1Írlĺsteli1
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

dľ. Kiss Lászlőz kérdés, észrevétel hianyában kén, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľület obuda_ľékásmeryer onkormányzat Képviselő-testĺiletének

12012022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

az onkormányzat vagyonáľól és a varyontárgyak feletti tulajdonosĺ jogok

ryakorlásárĺíl szóló l7l20t4. (vI.2.) iinkormányzatĺ rendelet 1ó. $ (1) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapjáln úry batároz,hogyĺ

l. hoz:zájálrul a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalmú vezetékjog alapításőra
vonatkozó szerződés - Budapest Főváľos III. kerület, obuda-ľékásmeryeľ
onkormányzat (székhely: 1033 Budapest, Fő téľ 3., tĺirzskönyvi azonosító szám
(PIR) : 7 3 5 66l, adőszź.m': l 57 3 5 667 -2-4I, statisztikai azonosító jel: l 57 3 5 667 -84l l -

32l-0l, képviseli: Dľ. Kiss Lászlő polgármester), mint Tulajdonos és Fővárosĺ
Csatornázásĺ Művek Zrt. (széh'hely: 1087 Budapest, Asztalos Sandor tft4. (3884016
hĺsz.), cégegyzékszám: 0I-10-04241 8, adószám: 1 0893 850 -2-44, statisztikai számjel:
10893850-3700-||4-01, mint Vezetékjog jogosultja általi - aláírź'sźůloz. Az a|áiráskor
a szęrzodés szövegétőI - a szerzódés lényeges taľtalmi elemeit nem érintve - el lehet
témi, amennyíbenaz nem séľt önkoľmanyzati érdeket.

2. horzáfiálru| az Önkoľmányzat |lI anĺnyú tulajdonában álló Budapest, III, keriilet,
belterület, 18018 hĺsz.-ú, természetben 1037 Budapest, III. kerület. Naszád utca
(,,fe1ü1vizsgálat alatt") cím alatti, kivett autóbusz-pályaudvaľ múvelési ágtl,3.470 ĺr:ŕ
alapteľiiletű ingatlan közművezeték źúvezetésí szolgalmi jog (a szęrződés
elválaszthatatlan ńszét képezó véůtozási vźarajzoĺ bejelölt nyomvonalakon)
bejegyzése általi megterheléséhez. A szolgalmi jogot a|apítő szerzodés aláírása nem
mentesíti a Fővrĺrosi CsatoľnlŁási Művek Zrt-t a szakhatósági engedélyek
beszerzésének kötelezettsége alól,

3. felhatalmazza Czeglédy Geľgő alpolgrĺľmestert a közmuvezeték źúvezetési szolgalmi
jogot alapitő szerzódés aIźńrźsára. Az iratok ellenjegyzésével és a Földhivatali
tigyi''te'esse1kapcsolatos költségek viselésében Budapest Fővĺáros III. Keriilet Óbuda-
Békásmegyer Önkoľmányzata nem vesz résú., ezzel kapcsolatosan a Fővlírosi
Csatomázási Művek Zrt. semmilyen kĺĺveteléssel nem élhet.

Felelős: Jegyzo
Hatáľidő: a döntést k<jvető 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)
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Napirend 29. pontja: Túrgli eszk?izijk dnércle és ingłenes tulajdonba adósa kö4felaďat céljúra
(Irúsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmesteľ

dr. Kĺss Lászlőz kéľdés, észrevétel hiĺĺnyában kéľi, szavazzanak az előterjesztésľől.
Megállapítj a' ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület obuda_ľékásme5reľ Onkoľmányzat Képvĺselő-testtiletének

12112022. (IV. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy

1. a jelen előterjesztés 1. mellékletében foglalt targyi eszközöket - adomiíny jogcímén
- térítésmentesen átveszi a MAXELL Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
(adószĺĺm: 22552976-2-43,cégtregyzékszám: Cg.0l l7 000520,cím: 1095 Budapest,
Máľiássy utca 7 .) ľészéről.

2. a jelen előterjesztés 1. mellékletében foglalt targyí eszközĺiket a Budapesti Rendőľ-
főkapitĺĺnyság, III. KerĹileti Rendőrkapitanyság részéľe - anęmzeti vagyonľól szóló
20ll. évi CXCVI. törvény 13. $ (3) bekezdése alapján - ingyenesen tulajdonbaaďja.

3. megköti a jelen előterjeszés 2. melléklete szeľinti megállapodást azzal, hogy a
szerzódés megkĺitésekor a szęrződés lényeges tartalmźú. nem érintve - az
Önkoľmĺĺnyzat gazđasźtgi érdekeit figyelembe véve - a jelen előterjesztés
mellékleteiben találhatő tewezettól el lehet téľni.

4. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon atargyi eszközök nyilvántaľtásba vételéről és
a 3. pontban foglalt megállapodás létrejöttét kĺivetően a targyi eszközök
nyilvántaľtásból történő kivezetéséľől.

Felelős: az I-3. pont vonatkozásában: polgáľmester,
a 4. pont vonatkozásźtban: jegyző

Határidő: 2022. május 31.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 30. pontja: A) A keľíiletí szociólÍs, glermekjóléti problémók megoldása, a
hajléktalansdg kezelése, az ídősgondozds hatékony biztosa cěljdból
ElllÍtlźsi szerződés megkötése a Maglaľ Máltaí Szeretetszolgdlat
Egłesiilettel
B) Alte rnatív nap ki)zb eni ellótds (JlÍts aÍtér-Jdtsuí ház) megs zervezés e
és mííkijdtetése céljlźból EllótlÍsí szerződés megkiitése a Magłar
Mdltai Szeľetetszolgúlat Egłes iilettel
7Írtsĺetą
E lőterj es ztő : T ur go ny i D ón íe l A b s o lo n alp o lg úrme s te r

dr. Kiss Lászliőz kérdés, észľevétel hianyában kéri, szavazzanak ahatźlrozati javaslatokról
Megállapítj a, ho gy azokat a Képvi selő -testület elfogadta.
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Budapest Főváľos III. Kerůilet Ónuda_nékásmeryeľ onkormányzatKépviselő_testületének

12212022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testiilet

ięy hatátoz, hogy

A) felhatalmazza a polgármestert az elóteqesztés 1. melléklete szerinti szerződés
alźńrásźlra azzal, hogy annak aláíľásakor az előteľjesĺés melléklete szerinti
sz<ivegezéstől _ a szerzódés lényeges tartalmźú nem érintve - el lehet témi.
Felelős: Polgáľmester
Határĺdő: a döntést követő 30. nap

B) felhatalmazza a polgáľmesteľt az eloteqesztés 2. melléklete szerint szęrződés
alźirźsélra azzal, hogy annak aláírásakor az előterjesztés melléklete szerinti
szövegezéstill _ a szetződés lényeges tartamát nem éľintve _ el lehet téľni.
Felelős : Polgĺĺľmester
Határidő: a döntést követő 30. nap

(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napirend 31. pontja: Az obudai Platón Kiinyvtór Szervezeti és Miikijdési Szabdlyzatdnak
módosítdsa
(rlÍsbet)
E lőterj esztő: Béres Andrús alpo lgúrmester

dľ. Kiss Lászl.őz kérdés, észľevétel hiányában kén, szavazzanak az előterjesztéstóI.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óbuda-ľékásmegyeľ OnkormányzatKépviselő_testületének

12312022. (Iv. 14.) Határozata

az Óbudaĺ Platán Ktinyvtáľ Szeľvezeti és Míĺkiidési Szabályzatánakmódosításáľĺól

A Képviselő_testůilet

úgy hatĺĺľoz, hogy elfogadja az obudai Platán Ktinyvtáľ Szervezeti és Mfüödési
Szabá|yzatlĺnak módosítását az előterjesztés2. melléklete szerinti tartalommal.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírend 32. pontja: ibudai Tórsaskijr Műívelődési HlÍz Szervezetí és Műĺkirděsí
S za b d ly zat ún a k mó do s ítús a
(Irúsbeli)
Előterj esztő: Béľes Andrds alpolgúrmester

d r. Kĺs s Lászl.ő z kérdé s, é szrevétel hiźny áb an kéri, szav azzanak az e lőterj e s zté sr ol
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testiilet elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda_Békásmeryeľ onkormńnyzat Képvĺselő-testületének

12412022. (Iv. 14.) Határozata

az Óbudaĺ Táľsaskiir Művelődési Ház Szeľvezetĺ és Műkiidésĺ Szabályzatának
mĺidosításáľól

A Képviselő_testület

úgy hatĺáľoz, hogy elfogadja az obuđai Tiíľsaskĺjľ Múvelődési Hźz Szervezeti és
Működési Szabá|yzatĺínak módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Felelős : Polgĺĺrmester
Hatáľidő: Ż022. május 1.

(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napírenď 33. pontja: Egłíittmííkijdésí mególlapodds megkötése a Budapest Gyógłfiirdői és
Hévízei Zľt-vel
(rlźsbetí)
Előteľj esztő: B urj án Ferenc alpolgdrmester

dr. Kĺss Lászliőz kérdés, észrevétel hiányában kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda_ľékásmegyer onkormányzat Képviselő-testůiletének

12512022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz,hogy

l. felhatalmazza a polgĺírmesteľt a jelen előterjeszés 1. melléklete szerinti
együttműködési megállapodás a|źtírásźraazzal,hogy annak aláírásakor azeIőterjesztés
melléklete szerinti szövegezéstől _ a szerződés lényeges tartalmátnem éľintve - el lehet
témi.
Felelős: Polgármester
Határidő: a dcintést kĺivető 30 nap

2' fe|hívjaa polgáľmestert, hogy azegyittműk<idési megállapodás pénzügyi feltételeinek
biztosítása céljából az Önkoľmányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló
39l202l. (xII. 21.) iinkoľmányzatí rendeletben szükséges módosítások előkészítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Polgáľmester
Határĺdő: a döntést kĺivető 15 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napíľend 34. pontja: iyodaí alapítvdnyok, eglesĺiletek tdmogatdsa
(Irúsbelí)
Előterj esztő: B urjdn Feľenc alpolgdrmester
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dľ. Kiss Lászlőz kérdés, észľevétel hianyában kéri, szavazzanak az előterjesztésről
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő -testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Ónuda_ľékásmegreľ OnkormányzatKépviselő_testületónek

12612022. (IV. 14.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy hatéroz, hogy az előteľjesztés mellékletében szeľeplő óvodai alapítvlĺnyok,
e gye stiletek 2022 . évi támo gat ását j őv áhagy j a.
Felelős: Jegyzo
Határidő: 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

dr. Kiss Lászlőz lezáĄa a napirendet és zźrt ülést rendel el.

Zárt ĺilés

Napirend 35. pontja: Javaslat obuďa-BéklÍsmegler onkormdnyzat últal adomdnyozható
egles elísmeľésekre
(Döntés DísrpolglÍri Díj, valamínt Pro obuďa Díj odaítélésérdl)
(Iľlźsbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss LlÍszló polgúrmester

(Az Mön. 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,Á Képviselőłestďilet zórt ülést taľt .'. onkormdnyzati
kitĺint e t é s i ügl t dr gl al ás ako ľ.
Az Mön. 52. s O bekezdése szerint a zóľt ülésről és az ülésen elfogadott 127/2022. (IV14.)
határozatról külon I/S/90-3/2022. jeglzőkönyv és hatórozat kivonat készül.)

Napírend 36. pontja: Dlntés ibuda-rékúsmegłer Közbiztonsógóért Díj adomdnyozósórót
(Iľdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Ltźszló polglźrmester

(Az Mön. 46. E O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testiilet zdľt iilést tart ... onkormónyzati
kitünt e t é s i ügl t ór gł al łźs akor.
Az Mötv' 52. s O bekezdése szerint a zórt ülésről és az ülésen elfogadott 128/2022. (IVI4.)
hatóľozatról kiiĺtjn I/S/90-3/2022' jegzőkönyv és hatdrozat kivonąt készül.)

Napírend 37. pontja: Az ,,ibuda Sportolója Díj', valamint a ,,Hidegkutí Ndndor
Eylékplakett" sportelísmerésekben részesítendők köre 2022-ben
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszló polgúrmester
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(Az MÓn. 46. s Q) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zárt ülést tart ... önkormónyzati
kitüntetés i iig,, tĺźrgłalasakor'
Az Mon. 52. s O bekezdése szerint ą zdrt üIésľől és az ülésen elfogadott 129/2022. (IV.I4.)
hatĺźrozatról külön I/S/90-3/2022. jegzőkonyv és hatórozat kivonat készül.)

Napírend 38. pontja: Javaslat Prof. Dr. PÍntéľ Endre-díj adomdnyozlÍsdra
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kks LlÍszló polgdrmester

(Az Mötv. 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zórt ülést taľt ... önkoľmónyzati
kitüntetés i ügl tóľglalds akor.
Az Mön. 52. s Q) bekezdése szeľint a zdrt ülésľől és az ülésen elfogadott 130/2022. (IV14.)
hatdrozatról kĺłlĺ;n I/S/90-3/2022. jeglzőkönyv és hątórozat kivonat késziil.)

Napírend 39. pontja: Javaslat a Lorónffi Zsuzsanna-díjra, ,,A III. Keľiileti Ki)znevelésért
Elkmeľő oklevél"-re és a Tiszavijlgłi Istvún-díjľa
|Írdsĺelą
Előterjesztő: Dr. Kiss Ldszló polgdrmester

(Áz Mön. 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testüĺet zárt ülést taľt .'. önkormónyzati
kitünt e t é s i üg1ł t ár gl al ós akoľ.
Az MöN. 52. s O bekezdése szerint a zdľt ülésľől és az iilésen elfogadott 13l/2022. (IV.I4.)
határozatľól külön I/S/90-3/2022. jeglzőkönyv és hatdrozat kivonat keszüI')

Napirend 40. pontja: Az obudai Vagłonkezelő Nonproftt Zrt-nél _ kiiazolgtźltatúsí szerződés
alapjón vezetetett önkormdnyzati kijvetelések esetében a
behajthatatlannak minősített kijvetelések leírósi javaslatónak
jóvóhagdsa
(IrúsbelÍ)
E lőte rj esztő: C ze g Ié dy G e rgő alpo lgdrmester

(Az MöN. 4ő. s O bekezdés c) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zóľt tilést ľendelhet el a vagłonóval
való rendelkezés esetén...'. '
Az Mön. 52. s Q) bekezdése szeľint a záľt iilésľől és az ülésen elfogadott 132/2022. (IV.I4.)
hatdrozatról kĺ;Ian I/S/90-3/2022. jegzőldnyv és határozat kivonat késziil')

Napirend 4I. pontja: Fellebbezés a Főépí'tészi és Vdrostemezési lľoda I/44/1/2022 szómú
dijntésével szemben
(rúsbeli)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgóľmester

(Az Motv. 46. s Q) bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselő-testiilet zórt ülést tart ... onkormónyzati
hat ó s ógi ügl t ár gyal as akoľ.
Az MöN. 52' s (2) bekezdése szerint a zóľt iilésľől és az ülésen elfugadott 133/2022. (IV.I4.)
hątározatról külön I/S/90-3/2022. jeglzőkonyv és hatórozat kivonat készül.)
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Napirend 42" pontja: fulepíilésí (ĺfibudai lakhatósÍ) tdmogatdsra valĺ|
j ogos ults óg me góllapítds óra irdny ató kére lmét e l utasító h atdrozattal
s zembe n i fe IIe b bezés éne k e lbírúlús a
(IľásbeIi)
Előterjesztő: Turgonyí Dóniel Absolon alpolgúrmester

(Az Mön. 46. s O Ękezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zĺźrt iilést tart .'. Ónkormónyzati
hatósógi ügł tárgnlásakor.
Az MÓn. 52- s Q) bekezdése szeľint a zárt iilésről és az i)lésen elfogadott 134/2022. (IVI4.)
hatóľozatról küIÓn I/s/90-3/2022. jegłzőkonyv és hatórozat kivonat készĺil)-

Napirend 43- pontja: Szocidtis egléni kérelmek iłgłében sziiletett dijntések ellen benyújtott
fe l Ie b b e zé s e k és mé ltdny o s s dgi ké r e Ime k e l b írd tds a
(Irósbel)
E lőte rj es ztő: T ur go ny i D án íe I A bs o lo n a Ip o lg drme s te r

(Az MÓn- 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zárt ülést tąrt ... onkormónyzati
hatósági ügl tórgnlósakor.

lz Mĺ;n. 52- s Q) bekezdése szeľint a záľt ülésről és az ĺjlésen elfogadott 135-154/2022. (IV t4.)
hatĺźľozatokról kĺ;lĺ;n I/S/90-3/2022. jeg1lzőkönyv és hatáľozat kivonąt tłésztłl.)

dr. Kiss László: megk<iszönve arészvételt azülést 1 1 óra 03 peľckor bezárja.

K.m.f.
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Dľ. Kiss Lászlő
polgármesteľ
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