
Szám: Ilsl89-512022.

KIVONAT
amely készült Budapest Fővĺíros III. Keľiilet, obuda-Békásmegyer onkoľmĺányzat Képviselő-
testiiletének 2022. ápritĺs l4-én (csiitiirttikiin) 10.00 óľai kezdettel, a Yárosháza tanácskozó
termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 2I.) megtartott - r e n d k í v ,ĺj / i _ ülésének
jegyzőkönyvéből.

Budapest Főváros III. Keľület Óbuda_ľékásmeryeľ Onkorm ányzatKépviselő_testületének

9ll2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

űgy hataroz, hogy az ülés napirendjét az alabbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Beszámoló a Budapesti Rendőľ-fokapitányság III. keľületi Rendőrkapitányság 2021. évi
tevékenységéről' akozbinonsághelyzetéről, aközbiztonság érdekéběn tett iniézkedésekľől és
az azol<ka| kapc solato s fe ladatokľó l
(Iľásbeli
Előterj esztő : Szikszó Sándor r. alezredes, kapitánys áęv ezető

2. A Belső Ellenőľzési Iroda 202l. évi tevékenységéről szóló beszámoló
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegyzÍ3

3. Beszźmoló Óbuda-Békásmegyer KözteľĹilet-feltigyelet202L évi munk ájáről
(rásbeli)
Előterj esztő : Horváth Antal igazgatő

4. Rendelet-tewezęt az onkoľmźnyzat2022. évi összevont költségvetéséről szőlő 39l202l. (XII.
?l .) önkoľm ényzati rendelet módosításáľól
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgármester

5. oVI+ Progľam bevezetése a Cseresznyevirág Óvodában a Rászorultak Megsegítése
Alapítvĺĺnnyal Együttműködési megállapod ás alapjźn
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgĺĺrmester

BUDAPEST FovÁRos Iil. KERÜLET,
Óľuuł-ľnxÁsľĺncYER oľronnłÁľvzirł

6. Mellszobor állítása Adam Mickiewic z tiszteletére
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgĺíľmester
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7. Egyes szociális és gyermeĘ őIétitárgytlönkoľmányzati rendeletek módosítása
(Iľásbeli)
Előterj esztő : Turgonyi D ĺĺniel Absolon alpolgárme ster

8. Javaslat az ĺinkorm ányzat vagyonáról és a vagyont árgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormĺínyzati rendelet módośításáľa
(Irásbeli)
Előteľj eszt ó: Czeglédy Gergő alpolgĺĺľmester

9. Ą, Óbudai Vagyonkezelő NonprofitZrt.közszolgáltatási szerződésének módosítása az
onkoľmányzatvagyonĺĺľól és avagyontátgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásiĺról szóló
l.Jl20I4. (VI.2.) önkormĺĺnyzati rendelet módosításával ĺjsszeniggesuen--
(Irásbeli)
Előterj eszt ő: Czeglédy Gergő alpolgłírmester

10. Pünkösdfiiľdő bérlakásfejlesztési projekt tźrgyában, Óbuda-gekásmegyer építési
szabályzatáról szóló 20l20I8. (VI. 26.) ĺinkormrínyzati renđelet módosíiásával
kapcsolatban a településfejlesztési döntés meghozatala és a kerület kiemęlt fejlesztési
területté nyilvánítása
(Iľásbeli)
Előterjeszt ó: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

1 1. MVM nyilatkozatának elfogadása és ęzzel osszeftiggésben aváltoztatási tilalomľól szóló
3 l.1999 . (I. 29 .) önkormĺínyzati rendelet módosítása
(Irásbeli)
Előterj eszt ő : Czeglédy Gergő alpolgármester

l 2 . ov o dav ezetői p ály azatokki írás a
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László alpolgáľmester

1 3. Személyi dĺĺntések:
a) Dĺintés az ÓbudaiRendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonpľoťrt Korlátolt Felelősségű

Taľsaság és az Esernyős Óbudai Kultuľafis ésśport Nonprofit Koľlátolt Felelőssé!ű
tiírsaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáľól és ezzel egyidejűleg dĺlntés új
felügye l őb izottsági tag me gvál asztásár ol

b) Külső bizottsági tag cseréje a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságban
c) Javaslat tanácsnok személyére
(Iľásbeli)
E l őterj e szt ő : S zkaliczki Tünde fľakc i óvezető

1ł. obuda-Békásmegyeľ Váľosfej lesztő Nonproťrt Kft. által kezelt költségvetési soľok
módosítása
(rásbeli)
Előterj eszt ő: Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

15. Dĺlntés a,,VEKoP'6-2-|-l5-2016-00009 szociális városrehabilitáció megvalósítása
Békásmegyeľen'' projekt keretében ĺinkormányzatilakások felújításához szükséges plusz
ťędezęt biztosításáľó l
(Írásbeli)
Előterj eszt ő: Czeglédy Gergő alpol gármester
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l6. Döntések az Önkormányzattulajdonábanállő l9g15l14 hĺsz.-ú, 1037 Budapest,
Csillaghegyililt24/B. szźm a|atti kivett ipaľtelep ingatlan bérbeadására vonatkozó nyilvános
p9.|yazatol<rći
(Irásbeli)
Előterj esĺ ő: Czeglédy Gergő alpolgármester

17. Tulajdonosihozzájárulás megadása a Mészöly Focisuli Spoľtegyesilettészére az
önkoľmĺĺnyzati tulajdonű6232ll53 hrsz.-ú, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. szfun alatti
ingatlanon tervezett éľtéknövelő benlhézáshoz
(Iľásbeli)
Előteľj eszt ő: Czeglédy Gergő alpolgármester

18. Döntések az Önkormźnyzattulajdonában álló 65552l11 helyrajzi szátmű,1039 Budapest,
Zipemowsky Károly utca 1-3. szźtm alatti ingatlan udvaľrĺn álló 8 tanteľmes épület 1isz mz
teľül ette l) bérb eadásaľa vonatkozó nyilváno s p ály ázatol<r ő|
(Irásbeli)
Előterjeszt o: Czeg|édy Gergő alpolgármester

| 9 . Az onkoľmĺán y zat 2022. évi Kĺjzbes zer zési tervének elfo gadása
(Iľásbeli)
Előterjeszt ő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

20. A.Budapest III. keľĹilet, Laborc utcai kĺizpaľk telekalakítása
(Iľásbeli)
Előterjeszt ó: Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

2I. A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 202l. évľe szóló Éves Beszámolójrínak
elfogadása
(Irásbeli)
Előterj eszt ő : Czeglédv Geľgő alpol gármester

22. A Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évre szóló lJzleti Teľv és Működési
támogatźs elfogadása
(Irásbeli)
Előterjesa ő: Czeglédy Geľgő alpolgármester

23. Szęnt Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft-nél üzemelő FUJI AcSelerate DR-XD200 típusú
ľĺĺntgen átv ilágítő nagyj av ítása
(Irásbeli)
El őterj e szt ó : Cze glé dy Geľgő alpo l gĺírme steľ

2ą. obuđaiKulturális Kĺizpont Nonproťrt Koľlátolt Felelősségű Társaság 2022.évi tŁleti
tervének é s me gbízási szer zŕ5 đés énęk e l fo gađás a
(Irásbeli)
Előterj eszt ő : Cze glédy Geľgő alpol gáľmesteľ

25. Esernyős Óbudai Kulturális és Spoľt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi
uzleti tervének elfo gadása
(ľásbeli)
Előterjeszt ő: Czeglédv Gergő alpolgĺíľmester
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26. TÉR_Közzolt,,Kaszásdtĺlő utca - Szénĺskeľt utca menti közteľĹiletek közösségi célú
fejlesztése, funkcióbővítése'' című projekt tárgyában előzetes kĺjtelezettségvállalás a2022-es
évet illetően
(Írásbeli)
Előterjesa o: Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ

27. obuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal által használt nyomtatók hosszú távú béľlésére és a
nyomatképzésbiztosításźnaszolgáló, kiíľásľa keľiilő közbeszerzési eljáráshoz szükséges
rendelésre állő feđezetľől kötelezettség vállalás
(ľásbeli)
Előteľjeszt ó : Czeglédy Geľgő alpolgĺĺrmester

28. Dĺintés a Budapest III. kerület, belterület 18018 helyrĄzi számri ingatlant terhelő kĺjzművezeték
átvezetési szolgalmi j og alapításáról
(Irásbeli)
Előterjeszt ó: Czeg|édy Gergő alpolgáľmester

29.Tźrgyi eszközök átvétele és ingyenes tulajdonbaadásakĺizfeladat cé|jara
(Irásbeli)
Előterjeszt ő: Czeglédy Gergő alpolgármester

30. A) A keľületi szociális, gyermeĘóléti problémfü megoldása, a hajléktalanságkezelése, az
idősgondozás hatékony biztosa céljából Ellátási szerződés megkĺltése a Magyar Máltai
Szeretetszo lgálat E gyesülettel

B) Alteľnatív napkĺizbeni ellátás (Játszőtér-Iátszőhaz) megszervezése és mrĺkĺldtetése
céljából Ellátási szerződés megkötése aMagyat Máltai SzeretetszolgálatEgyesülettel

(ľásbeli)
Előterjesztő : Turgonyi Daniel Absolon alpolgármester

31. AzÓbudai Platán Könyvtĺĺr Szervęzetiés MűködésiSzabályzatánakmódosítása
(Írásbeli)
Előterj esĺő : Béres András alpolgármester

32. obudaiTársaskör MűvelődésiHaz Szervęzeti és MűködésiSzabályzatźnakmódosítása
(Íľásbeli)
Előterj esztő : Béres András alpolgĺĺľmester

33. Egytittműködési megállapodás megkötése a Budapest Gyógyft'irdői és HévizeiZrt.-vel
(Irásbeli)
Előteľj esztő : Burj án Ferenc alpolgármester

3 4 . ov o dai alapítv ány ok, e gye sületek támo gatás a
(Irásbeli)
Előterj esztő : Burjĺán Ferenc alpolgármesteľ

Zárt
35. Javaslat Óbuda-gekásmegyer Önkoľmányzat által adományozható egyes elismerésekľe

(Döntés Díszpolgráľi Díj, valamint Pro Ób,'da Díj odaítéléséről)
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgáľmesteľ
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3 6. Dcjntés Óbuda-gékásmegyer Közbiztons ágáért Díj adomány ozásźrőI
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgĺĺľmester

37. Az,,Óbuda Spoľtolója Díj''' valamint a ,,Hidegkuti Nándor Emlékplakett'' spoľtelismerésekben
ľészesítendők köre 2022-ben
(Írásbeli)
Előteľjesĺő: Dr. Kiss László polgármester

38. Javaslat Prof. Dľ. Pintér Endre-díj adomźnyozásźra
(ľásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgármester

39. Javaslat a Loľántffy Zsuzsanna-dijra,,,A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő oklevél''-re
és a Tiszavölgyi Istvan-díjľa
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmester

40. AzÓbudai Vagyonkezelő NonprofitZrt-nél_ közszolgáltatási szęrzođés alapjan_
vezetetett önkormányzati követelések esetében a behajthatatlannak minősített követelések
leírási j avaslatának j ó v áhagy ésa
(ĺrásbeli)
Előterj eszt ő: Czeglédy Geľgő alpolgrírmester

41. Fellebbezés a Főépítészi és Várostervezési Iľoda v44lll2022 szátmű döntésével szemben
(ľásbeli)
Előterjeszt ó: Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

42.Konyhás Mihály települési (óbudai lakhatási) támogatásra való jogosultság megéi|apitására
iranyuló kérelmét elutasító hatźtrozattal szembeni fellebbezésének elbíľálása
(Irásbeli)
Előteľj e sztő : Tuľgonyi Dániel Absolon alpol gáľmester

43. Szociális egyéni kérelmek ügyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések és
méltányossági kérelmek elbíľálása
(Irásbeli)
Előteľj esztő : Turgonyi Dániel Absolon alpol gáľmester

(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozatvégrehajtásáéľt felelős: aSzewezésĺ Főosztály vezetője.

Napirend 1. pontja: Beszúmoló a Buďapesti Rendőr-főkapitdnysdg III. keriileti Rendőrkapitdnysúg
2021. évi tevékenységéľől, a közbiztonság helyzetéľől, a ki)zbiztonság
éľdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokľól
(rtÍsbeIi
E lőt e rj e s zt ő : S zi ks zó S dn do ľ r. a le zľ e de s, kap it d ny s d gv e zető
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Budapest Főváľos III. Kerůilet Óbuda_ľékásmeryeľ onkormányzat Képvĺselő-testůiletének

9212022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺĺľoz, hogy az előte1esztés mellékletét képező BRFK III' ker.
Rendőrkapitányság 202l . évi tevékenységéről, a kozbiztonság helyzetéľől,
a kozbiztonság éľdekében tett intézkedésekről és az azol<kal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolót elfogadj a.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hĺvatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: aSzewezésĺ Főosztály vezetője.

Napirend 2. pontja: A.Belső Ellenőľzési lľoda 2021. ěvi tevékenységéľĺĺl saíIó beszdmoló
(Irúsbeli)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegłző

Budapest Főváros III. Kerület obuda_ľékásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

9312022. (Iv. 14.) Határozata

a Belső Ellenőľzésĺ lľoda 2021. évi tevékenységéről szĺíló beszámolĺírĺíl

A Képviselő_testület

úgy határoz, hogy elfogadja a Belső Ellenőrzési Iroda 202l. évi
tevékenységéľől összeállított beszźlmolőt az előterjesztés 1. szźlmil
melléklete szerinti taľtalommal.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Belső Ellenőzésĺ lľoda
vezetője.

NapÍrend 3. pontja: BesuÍmoló ibuďa-réklÍsmegler Közteriilet-feliiglelet 2021. eví munkójlźról
(rltsbetí)
Előterjesztő: Horvdth Antal igazgató

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmeryeľ OnkormányzatKépvĺselő_testületének

9412022. (Iv. 14.) Határozata

Ónuaa_ľékásmeryer Kiizteľület_felüryelet2021. évĺ munkájárő/.szőiő beszámolóľĺíl

A Képvĺselő_testĺilet

tryy határoz, hogy elfogadja és j óvĺáhagyj a obuda-Békásmegyer KöŹerĹilet-
felügyelet 202I. évľől szóló beszĺĺmoló jelentését.
Felelős : obuda-gékásmegyer Közterület-felügyelet ígazgatőja
Határĺdő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)
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Napirend 4. pontja: Rendelet-tervezet az onkormdnyzat 2022. éví összevont költségvetésérdl saíIó
3 9/2 02 1. (XII. 2 1.) önkormdnyzatí rendelet módosítltsdróI
(Iľtźsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llűszló polgdrmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet obuoa_ľékásmegyer OnkormányzatKépvĺselő_testĺiletének

9sl2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testüIet

úgy hatráľoz, hogy az őbudai pótlék ncjvelésére vonatkozó javaslatot a
Képviselő-testület soľon következő ülésén tfu gy aIja.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteľi Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Pénzügyi és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.

Budapest Főváľos III. Keľiilet obuda_Békásmegyer OnkoľmányzatKépviselő_testĺilete

az előteĄesztés 1. melléklete szeľinti taľtalommal elfogadja _ az onkormányzat 2022. évi
összevont költségvetéséľől szóló 39l202l. (XII. 21.) önkormányzat ľendelęt módosításáľól
szóló _ 512022. iinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napiľend 5. pontja: oW+ Program bevezetése a Cseresznyeviróg ivodlÍban a Rdszorultak
Me g s e g í'té s e Alap ín dn ny al E gl iittm íÍ k ij dé s i me góll ap o dds al apj ón
(Iľlźsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss LlÍszló polgdľmester

Budapest x'őváľos III. Kerütet obuda-Békásmegyeľ Onkorm ányzatKépviselő-testĺiletének

9612022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatĺĺroz,hogy
1. a Cseresznyeviľág Művészeti ovoda oVI+ Program

többletkĺite lezettsé gét tartalmaző P edagó gi ai Pro gramj a e lfo gadásával
egyetért.

2. az oVI+ Program megvalósítása érdekében együttmúködési
megállapodást köt a Rászorultak Megsegítése Alapítvlínnyal, egyben
felkéri a Polgáľme stęrt az EgyĹittműkĺidési megállapodás megkötésére
az előteľjesztés mellékletében foglaltak szerint, érdemi taľtalmat nem
módosítva.

Felelős: Polgármester
Határĺdő: a döntést követő 30 napon belül
(Szavazott 19 képviselo: 14 igen,5 taľtózkodás)
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A Polgáľmesteľĺ Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Ktiznevelési és Kulturális
Főosztály vezetője.

Napirend 6. p ontj a : Me IIs zo b o ľ dllítds a Adam Mic kíewicz tiszte letére
1hltstelą
Előteľjesztő: Dr. Kiss Ldszló polgármesteľ

Budapest Főváľos III. KerüIet obuda-ľékásmeryer onkoľmányzatKépvĺselő_testiiletének

9712022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hataľoz,hogy
1) támogatj a az obuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkoľmányzat

kéré sét, é s szobľot éilíttat Adam Mi ckiewi c z tiszteletér e,
2) egyetért azzal, hogy a mellszoboľ fenntaľtói kĺitelezettségeit a Lengyel

Nemzetiségi Önkormĺínyzat kéľésére ouuĺa-gekásmelyer
onkormán y zata átv e szi.

Felelős: Polgáľmester
Határĺdő: 15 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Polgármesterĺ Kabinet
vezetője.

Napiľend 7. pontja: Egłes szocílÍlís és głermekjóIéti tdrgłú önkoľmdnyzatí rendeletek móďosítósa
(Iľúsbeli)
E lőterjesztő: Turgonyí Dóniel Abs olon alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keľĺilet obuda_Békásmegyeľ onkoľm ányzatKépvĺselő_testülete

az előteqesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal elfogadja _ aZ egyes szociális és gyermekjóléti
tárgyil, önkormiínyzati ľendeletek módosításáről szóló _ 6t2022. iinkoľmányzati ľendeletet.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napirend 8- pontja: Javaslat az tinkormdnyzat vaglondról és a vagłontórglakfelettí tulajdonosi
jogok glakoľlúsdľól szóló l7/2014. (W. 2.) önkormónyzatí rendelet
módosítlÍsdra
đrasulĐ
Előteľj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

Budapest Főváros III. Keľület Óbuda_Békásmegyeľ Onkorm ányzatKépvĺselő_testülete

az e|őter1esztői kiegészítésľe figyelemmęl az előterjesztés 1. melléklete szeľinti tartalommal
elfogadja _ az önkoľmźnyzatvagyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺĺľól
szőlő I7l2014. (VI. 2.) önkoľmźnyzati rendelęt módosításáľól szóló _ 7t20ż2: önŘ-oľmányzati
rendeletet.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)
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Napirend 9. pontja: Az ibudai Vaglonkezető Nonpro!ít Zrt. kijazolgltltatlúsi szerződésének
módosítdsa az onkormdnyzat vaglonúrlíl ćs a vagłontáľglak felettí
tulajdonosi jogok głakorlúsdról suíló 17/2014. (W.2.) i)nkormdnyzati
ľendelet módosítds lÍv al iiss zefiiggés ben
(rlÍsbeli)
E lőteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_ľékásmeryeľ OnkoľmányzatKépviselő_testületének

9812022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

ugyhatároz, hogy a775l20l9. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat
alapjĺín létľejött Kozszo|gźitatási Keretszetződéshez kapcsolódóan, a
Képviselő-testület 7012022. (II. 15.) szźlmű hatfuozata alapján megkĺitött
2022. évi Éves Kozszolgétltatási Szerződés és annak l. sz. melléklete
módosításľa kerül az előte1esztés mellékletében találhatő dokumentumok
szerint, valamint felkéri a Polgrĺľmesteľt azok aláírására. A2O22. évi Éves
Közszolgáltatási Szeľződés további mellékletei a Képviselő-testtilet
7012022. (II. 15.) szźtmű hatźlroztában foglaltak szeľint a módosított
szeľző dé shez c sato l ásľa keľülnek, v áltozatlan foľmáb an.
F'elelős: az obuđai Vagyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt. vezérigazgatőja
Határidő: a döntés követő 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Ahatározat végľehajtásáÉrt felelős: az obudai Varyonkezelő NonpľofitZrt.vezérigazgatőlja.

Napírend 10. pontja: Piinkösdfiirdő bérlakósfejlesztési projekt tórgłóban, oĺuĺa-nĺkltsmeg|er
épí,tési szabdlyzatúról saíló 20/2018. (W. 26.) önkormőnyzati rendelet
módosíttÍsóval kapcsolatban a telepiilésfejlesztésÍ diintés meghozatala és a
teľíłlet kiemelt fej les ztés í ter iiletté ny ilvdnítds a
(Irdsbel)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmegyeľ onkormányzatKépviselő_testületének

9912022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatáľoz,hogy
. Buđapest Főváros III. kerület obuda-gékásmegyer építési szabáIyzatźrőI

szőlő 20 l 201 8. (VI. 26. ) önkorm ány zati rendelet (továbbiakban : oľÉ sz;
módosításának megindítását támogatja a Hatvany Lajos utca _ Juhász
Gyula utca _ Királyok útja _ Pünkösdft'irđő utca á|tal hatáľolt teriiletre
vonatkozóan, és felkéri a polgármestert az ogÉsz módosítása során a
paľtnerségi egyeztetést folytassa le.
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. A Hatvany Lajos utca _ Juhász Gyula utca _ Királyok útja -
Pünkösdft'irdő utca által hatźrolt teľületet kiemelt fejlesztési teľületté
nyilvanítja.

Felelős: Polgáľmester
Határĺdő: döntést k<jvető 14 nap
(Szavazott l9 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesterĺ Hĺvatalban a hatáľozatvégrehajtásáért felelős: a Főépítész.

Napírend 11. pontja: MVM nyilatkozatdnak elfogadúsa és ezzel összefiggésben a vdltoztatdsí
tilalomľól szóló 3/1999. (I. 29.) önkoľmdnyzati rendelet módosítúsa
(ntsbeli)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_ľékásmeryer onkoľmányzatKépviselő_testületének

10012022. (IV. 14.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hatĺíroz, hogy az MVM ERBE Energetika Méľn<jkiľoda Zértki|rúen
Működő Részvénytáľsaság, valamint az Energikus Gyeľmekekéľt Alapítvány
által, a 63640 hľsz.-ú ingatlan hasznosításźről tett, az e|őterjesztés 4.
mel l ékl ete szerinti taľtalmú ny i|atkozatát elfo gadj a.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesterĺ Hivatalban a hatáľozatvégrehajtásáért felelős: a Főépítész.

Budapest Főváľos III. KeľüIet Óbuaa_ľékásmegyer OnkormányzatKépviselő-testĺilete

az előterjesztés l. melléklete szerinti taľtalommal elfogadja - aváltoztatási tilalomľól szóló 3ll999.
(I. 29.) önkoľmányzati rendelet módosításaról szóló _ 812022. iinkoľmányzatĺ rendeletet.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

Napirend 12. pontja: ovodavezetői pdtydzatok kiírlÍsa
!Írĺsteti1
E lőterj es ztő: D r. Kís s LtÍs zló alp olgórmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda_Békásmegyeľ onkormányzatKépvĺsető_testĺiletének

l0ll2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő-testület

űgy hatźttoz,hogy
1. az Óbudai Mesevilág Óvoda (székhely: 1039 Budap est, Bárczi Géza u.

1.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátétsétra a
pályázatot az előterjesztés I. melléklete szerinti tartalommal kiíťa;
Felelős : Polgiíľmester
Hatáľidő: a dö'ntést kĺivętő 15 napon belül
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z. azobudai Vackoľ Óvoda (székhely: 1036 Budapest, Áľpád fejedelem útja
60.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak 

-ellátására 
a

pály étzatot az előteľj es ztés 2. melléklete szerinti taľtalommal kiírj a;
Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: a dĺjntést követő 15 napon belül

3. ąz Ágoston Művészeti Óvoda (székhely: 1 032 Buđapest, Ágosto n u. 2/a.)
intézményvezetoi (magasabb vezetői) feladatäinak 

-ellátásźna 
a

pá'ly ázatot az előterj es ztés 3 . melléklete szeľinti taľtalommal kiíť a;
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: a döntést követő 15 napon beltil

ą. az obudai Mesevilág ovoda, az obudai Vackoľ ovoda és az Ágoston
Művészeti ovoda intézményv ezetói (magasabb vezetői) felada:tainak
ę|lźltására beéľkező pályázatok elbírćiásfua a Kjt. 20lA. $ (6) bekezdése
szerinti háromtagri szakéľtői bizottságot alakít.
Felelős : Polgiíľmester
Hatáľĺdő: a döntést követő 30 napon belül

(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesterĺ Hĺvatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Kiiznevelési és Kultuľális
Főosztály vezetője.

Napirend 13. pontja: Személyi diintések:
a) Döntés az obudai Rendelők Egésaégiigli Szolgdltató NonpľoJĺt

Korlótolt FelelősségíÍ Tdrsasdg és az Esernyős obudai Katturilis-és
Spoľt Nonpľoftt Korlótolt Fetelősségíí TlÍrsostźg feliigeldbizottslÍgitagjainak visszahívdsdróI és ezzel eglidejíÍteg döntés ĺi
fe l ii gl e lĺÍb izotts dg í t ag o k me gv ú la s zt ó s óľ ó l

b) Kiilső bizottslÍgi tag cseréje a Szocidlis, Egésaégiigłi és Lakúsiigyi
Bizottsdgban

c) Jgvaslat tanócsnok személyére
(rdsbet)
E lőte rj e s zt ő : S zk a l ic zki T iin de fľ a k c íóv e zető

a) DÓntés a, obudat Rendelők- Egészségiłgyłi Szolgáltató Nonprofit Korlótolt Felelősségű
Táľsaság és az Esernyős obudat Kulturális és Sport uonprofit Korlátolt FeletőssĘŕÍ
|ĺźrsasĺźg felügłelőbizottsĺźgi tagjainak visszahíváióról és 

^ezza 
eglĺdeiíĺteg dĺ;ntés 

"új

fe lüg,,e l őb iz o tt s ági t agok me gv ál as zt ás ár ó l

Budapest Főváľos III. Keľĺilet obuoa-Békásmeg7er Onkorm ányzatKépviselő_testüIetének

10212022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő-testüIet

ugy határoz,hogy
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az Esernyős obudai Kultuľális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű.
Tĺĺľsaság (székhely: l033 Budapest, Fő tér 2., cégjegyzékszám:0l-09-
200132) felügyelőbizottsági tagsait, Kemény Krĺsztinát (....) ós
Rĺdinger Tamást (...) 2022. április 14. napjával visszahÍvja.
Felelős: polgármester
Határidő: azoĺlĺal

2. 2022. ápľilis 15. napjátő,l2024. decembeľ 31. napjáĺgtartőhatfuozott
idore az az Esernyős Óbudai Kulturális és SpoľĹ Ńonprofit Korlátolt
Felelősségű Táľsaság (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2.,
cégsegyzékszám: 0l-09-200132) felügyelőbizottságának tagiává
választja Dľ. Feľcs Jánost (...), valamint Sáfľán Henľiettet (...) és a
felügyelőbizottság elnökének megbízási díját havi bruttó 130.000,- Ft.,
azaz bruttó Egyszázharminc-ezer forint összegben, míg a
feliigyelőbizottsági tag megbízási díját havi bruttó 100.000,- Ft., azaz
bruttó Egy százezer forint összegben határozza me g azzal, ho gy a díj azás
felvétele a kĺlztulajdonban álló gazdasági tĺáľsaságok takaľékosabb
mfücidéséről szóló 2009. évi CXX[. törvény 6. $ (4) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel történhet.
Felelős: polgáľmester
Határidő: azoĺlnal

3. felkéri a polgárme stert azEsernyős obudai Kulturális és Spoľt Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Táľsaság - felügyelőbizottsági tagjainak
személyében bekĺivetkezett vá|tozétsokat magába foglaló - egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratĺínak kidolgozására és aláúrásźna és
ezzel összefüggésben felkéri Eseľnyős Óbudai Kulturális és Sport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Taľsaság ügyvezetőjét, hogy
gondoskodj on a felügyelőbizotts ági tagsággal kapcsolatos adatokban
bekĺivetkezett változások cégtregyzéki adatokon való áÍvezetéséhez
szükséges dokumentumok előkészítéséről és intézkedj en az Eseľnyős
obudai Kultuľális és Spoľt Nonpľofit Korlátolt Felelősségrĺ Táľsaság
adataiban bekövetkezett változások cégsegyzéki adatokon való
átvezetése irént.
Felelős: polgármester és Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonproťrt

Koľlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
Hatáľĺdő: azonnal

4. felhatalmazza a polgáľmesteľt, hogy az Eseľnyős Óbudai Kulturális és
Sport Nonproťlt Koľlátolt Felelősségű Társaság változásbejegyzési
eljar ásáb an a Budapest Főváľo s T<lrvényszékének Cégbíľó sága e setle ges
hianypótlási felhívása esetén az Önkoľményzat hatáskörébe tartóző
hiĺánypótlással érintett tárgykörben önálló döntést hozzon.
Felelős: polgármestęr és Esernyős Óbudai Kulturális és Spoľt NonproÍit

Koľlátolt Felelősségű Társaság iigyvezetője
Hatáľĺdő: azomal

(Szavazott 19 képviselo: 14 igen,5 nem)

A Polgáľmesteľi Hĺvatalban a hatáľozatvégrehajtásáért felelős: a Jogi Iľoda vezetője.
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Ahatározat végrehajtásáért felelős: az Esernyős Óbudaĺ Kulturális és Sport NonpľoÍit Kft.
iigyv ezető igazgatőja.

Budapest Főváros III. Kerütet Óbuda_Békásmegyeľ onkoľm ányzatKépvĺselő-testületének

10312022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő-testůilet

úgy hatĺáľoz,hogy

l. az obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonpľofít Korlátolt
Felelősségű Tráľsaság (székhely: 1032 Budapest, Vöľösvári út 88-96.,
cégiegyzékszám: 0l-09- 286942) felügyelőbizottsági tagsźlt, Rĺózsa
LáľizIő Péteľt (...)2022. április 14. napjával visszahĘa.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: azonnal

Ż. 2022. április 15. napjátő,l2024. december 31. napjáig taľtó határozott
időre az obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltato Nonpľofít Koľlátolt
Felelősségű Táľsaság (székhely: 1032 Budapest, Vĺiľĺisváľi út 88-96.,
cégtregyzékszám: 01-09-286942) felügyelőbĺzottságának tagsánát
választja Záhő Attilát (...) és a feliigyelőbizottság elnökének megbízási
díját havi bruttó 130.000,- Ft., azaz bruttó Egyszázharminc-ezer forint
ö,sszegben határozzameg azza|,hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban
állő gazdasági tłĺľsaságok takarékosabb mrĺkĺldéséről szóló 2009. évi
CXXI. t<iľvény 6. $ (4) bekezdésében foglaltakľa figyelemmel tĺirténhet.
Felelős: polgáľmesteľ
HatárÍdő: azonnal

3. felkéri a polgármestert az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató
NonproÍít Koľlátolt Felelősségtĺ Táľsaság - felügyelőbizottsági tag
személyében bekĺivetkezett változásokat magába foglaló - egységes
szerkęzetbe foglalt Alapító okiratĺĺnak kidolgozására és aláírź.sźra és
ezzel o ssze.ftiggésben felkéri obudai Rendelők Egészségügyi S zo l gáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tĺíľsaság igyvezetójét, hogy
gondoskodjon a felügyelőbizottsági tagsággal kapcsolatos adatokban
bekövetkezett változások cégsegyzéki adatokon való źivezetéséhez
szükséges dokumentumok előkészítéséľől és intézkedjen az Óbudai
Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Koľlátolt Felelősségiĺ
Tĺĺľs aság adataib an b ekĺj vetkez ett v álto zások cé gj e gy zéki adatokon val ó
áńvezetése iránt.
Felelős: polgármesteľ és Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató

Nonprofít Korlátolt Felelősségű Táľsaság ügyvezetője
Határidő: azonna|

4. felhatalmazza apolgĺíľmesteľt, hogy az obudai Rendelők Egészségügyi
Szolgáltató Nonpľofit Korlátolt Felelősségtĺ Tĺíľsaság váItozásbejegyzési
eljár ásáb an a Budapest Főváľos Törvényszékének C égbíró sága esetleges
hiánypótlási felhívása esetén az onkorményzat hatáskörébe tartoző
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hianypótlással érintett tĺĺľgyk<iľben önálló döntést hozzon.
Felelős: polgáľmesteľ és Óbudai Rendelők Egészségtigyi Szolgáltató

Nonprofit Koľlátolt Felelő ssé gű Tĺĺľsaság ügyvezetőj e
Hatáľĺdő: azonrĺal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hivatalban ahatározat végľehajtásáéľt felelős: a Jogi lľoda vezetőjervalamĺnt
a Munkaĺiryi lľoda vezetője.
Ahatározat végrehaj tásáért felelős: az obudai Rendelők Egészségüg5ri Szolgáltatĺí NonproÍit
Kft. ü grvez ető igazgatőja.

b) Külső bizottsági tag cseréje a Szociális, Egészségiigli és Lakasügli Bizottságban

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_Békásmeryeľ OnkormányzatKépvĺselő-testületének

10412022. (IV. 14.) Határozata

A Kópviselő_testület

tąyhatźroz, hogy Sáfľán Henľiettát a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottságból a mai nappal visszahívja, és ezzel egy időben, helyére külsős
bizottsági tagnak megválasztj a Kappelle r Zsuzsaĺlrlát (. . . )
Felelős: Polgáľmester
Határidő: azonnal
(Szavazolt 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hivatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Szervezési ľ'őosztáiy, a
Pénzĺiryi és Gazdálkodásĺ Főosztáiy vezetője, valamint a Munkaüg5ri Iľoda vezetője.

c) Javaslat tanácsnok személyére

Budapest Főváros III. Keľĺilet Óbuda_ľékásmeryeľ onkorm ányzatKépviselő_testületének

10512022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy határo z' hogy Rózsa LászIő Pétert egészségügyi tanácsnoki, Hazai Iv án
Andľást vaľosfejlesnési tanácsnoki tisztségéből 2022. április 14. napjával
visszahívja.
A vaľosfejlesztési tanácsnoki tisztségľe 2022. ápľilis 15-től dr. Szendrődi
C saba képviselőt v álasztj a meg.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határĺdő: 2022. április 14.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Szervezési Főosztáiy, a
Pénzügyĺ és Gazdálkodási Főosztály vezetőjervalamint a Munkaügyĺ lľoda vezetője.
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Napirend 14. pontja: obuda-Békdsmegler WÍľosfejlesztő NonpľoJit Kft. dltal kezelt kiiltségvetési
sorok módosítdsa
(rlÍsbeli)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Budapest Főváros III. Keľület Óbuoa_Békásmegyeľ onkoľm ányzatKépviselő_testiiletének

10612022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatáľoz,hogy
1 ) az onko rmźny zat,,Egészséges Budapest Program beruhźnás (ingatlan)''

soron 215.000 ezer Ft önerőt biztosít a taľtalékkeret terhéľe. A fedezet
biztosítása után a soľon I .333.936 ezer Ft|esz az eloirźnyzat.

2) a ,,Vízelnyelők, vízelvezetés, szikkasztók, kivitelezés'' kiadási
költségvetési soľľa 20.000 ezer Ft átcsoportosít (így az előkźnyzat 60.000
ezer Ft-ra módosul), melynek foľrása a ,,Csillaghegy észak-kelet
forgalomcsillapítás (Hunyadi u Áľpád u)'' kiadási költségvetési sor 13.500
ezerFt éľtékben, illetve a,,Zebraprogram'' kiadási költségvetési soľ 6.500
ezer Ft értékben.

3) a ,,Jókai u. útfelújítás'' kiadási kĺĺltségvetési soľTa 10.000 ezer Ft
átcsopoľtosít, melynek forľása a,,Monostor-Dósa zebra kivitelezés''
kiadási kĺiltségvetési sor. Így u,,Jókai u. felújításď' kĺiltségvetési soľ
kiadási e|óirányzata 140.000 ezer Ft-ra módosul.

4) a ,,Szentendrei 32-36 közötti tér kĺlzösségi tervezése, kivitelezés''
kĺlltségvetési soľt az átlźthatőság és a tematikus elkülönülés megvalósítása
érđekében két költségvetési soľra megbontja az alábbiak a|apján:

Fenti sorok költségvetési rendezésének forrása a ,,Szentendręi 32-36
közötti tér közĺjsségi tervezési, kivitelezés'' 120.000 ezq Ft éľtékben, a
,,Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Árpád u)''
kiadási költségvetési sor 7.000 ezerFt éľtékben, a,,Monostoľ-Dósa zebta
kivitelezés'' kiadási kĺĺltségvetési sor 15.000 ezer Ft értékben és a,,Peľényi
lejtő és Perényi kłJ.z jardaépítés kiviteli tęrv'' kiadási költségvetési sor
25.000 ezer Ft éľtékben.

Megnevezés E|őirányzat (F0

Szentendľei 32-36 kĺizötti téľ közösségi
teľvezése, kivitelezés 99 000 000

Bogdáni r'iti parkoló (úi sor!) 68 000 000
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5) a ,,Mobil applikáció'' kĺiltségvetési sorra 11.900 ezer Ft forľást von be az
ĺinkormĺínyzati taľtalékkeret terhére' A ,,Mobil applikáció'' kĺiltségvetési
sor előirányzata a forľásbevonás után 18.500 ezer Ft-ra nő.

6) a,,Ráby Mátyás utca és köľnyezetének forgalomcsillapítási beavatkozźlsa"
kiadási költségvetési sort léttehozza, illetve azon 29 .000 ezet Ft fedezetet
biztosít, melynek foľľása ,,Út, jźrda,paľkoló építés'' költségvetési soľ.

7) a ,,Házioľvosi rendęlők felújításának tervezési feladatai'' költségvetési
soľt létľehozza, és ezen 70.000 ezer Ft foľľást biĺosít a taľtalékkeret
teľhére.

8) a ,,Miklós utcai játszőtér felújítása - teľvezés, kivitelezés'' költségvetési
soľt létrehozza, és azon 50.000 ezer Ft fedezetet biztosít a taľtalékkeľet
teľhére.

9) a,,jľĺ4atrőzutcai önkormányzatifiJlajdonú telek fejlesztésének előkészítési
feladatai'' költségvetési soľt létrehozza,továbbá ezenasoron a 15.500 ezer
Ft fedezetet biztosít a taľtalékkeľet terhére.

l0) a ,,Szél utcai Bĺilcsőde bővítésének és eneľgetikai fejlesztésének
teryezése'' költségvetési soľt létreltozza, tovźbbá ezeÍl a Soľon a 2I.336
ęzer Ft fedezetet biztosít a taľtalékkeľet terhéľe.

l1) a,,Forgalomtechnikai kiskorľekciós tervezési feladatok ellátása"
k<iltségvetési soľt létrehozza, továbbá ezen a soron a 18.000 ezet Ft
fedezetet biztosít a tartalékkeret teľhére.

I2) a ,,Folyondáľ - Kőzet utca saľkiín gyalogátkelő teľvezési feladatok
ellźtásď' kĺiltségvetési sort létrehozza, továbbá ezen a soron a 6.000 ezer
Ft fedezetet biztosít a taľtalékkeľet teľhéľe.

Felelős : Pol gárme ster, Óbuda-Békásme gyer Váľo sfej lesztő Nonpľofit Kft .

Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Pénzügyi és Gazdálkodási
Főosztály vezettśje.
A határozat végrehajtásáért felelős: az obuda_Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatőja.

Napírenď 15. pontja: Döntés a,,WKOP-6-2-1-15-2016-00009 szocidlis vdrosľehabilitlÍció
megvalósítúsa Békdsmegłeren" projekt keľetében önkormdnyzati lakdsok
fel új íttÍs tźh o z s zíiks é g es p I us z fedezet b íztos íttźs dró l
(Irósbeli)
E lőterj es ztő: C ze g lédy G e rg ő alpo lgúrmester
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Budapest Főváros III. Keľůilet obuda_Békásmegyer Onkoľm ányzatKépviselő_testůiletének

10712022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatrĺroz,hogy
1. a VEKoP-6.2.I-l5-20l6-00009 Szociális vĺĺľosľehabilitáció

megvalósítása Békásmegyeren címiĺ pľojekten belül az önkormźnyzati
tulajdonú bérlakások II. titemének megvalósításáůloz további bruttó
31.000.000 Ft fedezetet biztosít' éshozzájarul a Gépészet Plussz Kft-vel
2O2l. maľcius 16_án aláírt kivitelezési szerződésnek az Építési
Vállalkozók országos Szakszövetsége és a Közbeszerzési Hatóság közös
aj źlnlása a|apj án tĺjľténő mó do sítás ához.

2. az L pontban foglalt alapjan az Önkoľmźnyzat2}zz. évi koltségvetésének
,,Szociális vĺíľosrehabilitáció'' költségvetési kiadási elóirźnyzatát
megemeli 31.000.000 Ft-tal a költségvetési taľtalékkeret költségvetési
elóirźnyzat 3 1 .000.000 Ft-tal csĺikken.

3. fe|hatalmazza az Alpolgĺĺľmesteľt a kivitelezési szerződés módosításának
aláírásźra.
Felelős: Polgáľmester

obuda-Békásme gyer Varosfej lesztő Nonprofi t Kft .,
Pénzügyi Főosztály

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

A Polgáľmesterĺ Hivatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Pénzüryi és Gazdálkodási
FőosztáIy vezetője.
A határozat végľehajtásőńrt felelős: az obuda_Békásmeg;rer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
ügrvezető igazgatőja.

NapÍľend 16. pontja: Diintések az onkormdnyzat tulajdondban dlhí 19915/4 hrs7,-lű, 1037
Budapest, Csillagheglí út 24/B. szám alattÍ kĺvett ipartelep ingatlan
bérbeadósáľa vonatkoaí nyílvónos pólydzato kľól
(rlÍsbeti)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_Békásmeryer Onkorm ányzatKépvĺselő-testületének

l'0812022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

az onkoľmányzat vagyonáľól és a varyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok ryakoľlásáľól szĺóló 17ĺ2014. (vI.2.) önkoľmányzati rendelet 1ó. $
(1) bekezdésének és az Onkoľmányzat tulajdonában áillő eryes
varyontáľryak béľbeadásáľól sző|ó 912015. (II. 1ó.) önkormányzati
rendelet ll1IA. $ figyelembe vételével úgy hatáľoz, hogy
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1. a Budapest Fővaľos III. Keľĺilet Óbuda-Békásmegyer onkoľmiínyzat
tulajdonában á1ló 1991514 lvsz.-tl, 1037 Budapest, Csĺllagheryi rlit
24ĺB. szám alatti kivett ipartelep ingatlan bérbeadásaľa vonatkozó _ a
Képviselő-testület 9441202I. (XII. 20.) szźllníhatározata alapjźn kiíľt _
nyĺlvános pá|yázatot (tekintettel aÍra, hogy a beadási határidőig
p áIy azati aj án|at nem éľkezett) eľed m énytelenn e k nyĺlvánítj a'

2. hozzájáru| a Budapest Főviĺľos III. keľület, obuda-ľekásmegyer
Önkormanyzat tulajdonában ál1ó l9915t4 hľsz.-ú, 1037 Budapest,
Csillaghegyi út 24ĺB. szźlm a|atti kĺvett ipaľtelep ingatlan
béľbeadására vonatkozĺó nyilvános pályázat ismételt kĺírásához az
alábbi fiibb kikötésekkel :

_ a béľleti díj minimális áľa 770.000,- Ft/hó, amely azę|ózó évi, MNB
általkiizzétettinfl ációsréúávaléventeindexálandó;

- a megkötendő béľleti szerződésben rĺlgzíteni szfüséges, hogy a
béľleti díj jelenleg Ápa-t nem taľtalmaz, azonbarl, ha a Bérbeadó az
ingatlan béľbeadása tekintetében Áľł kötelessé válik, akkoľ a
Béľbeadó ajogszabály által előíft ÁFA méľtékét a most meghatározott
bérleti díj ľa, mint adőalapt a felszźmítja;
_ a bérbeadás időtaľtama 5 év hatáĺozottidó;
_ a bérleti szęrzíĺdéstkozjegyzói okiľatba kell foglalni, melynek díját
a Bérlő köteles fizetní;
_ apályazatban kikötésre ke1l, hogy kerüljĺin, hogy azÖnkoľmrínyzat
a pá|yźnatot a pályazati eljáĺás báľmely szakaszábarl, indoklás nélkiil
eredménýelenné nyilvaníthatja, valamint hogy fenntartja azon jogźrt,
hogy a legmagasabb bérleti díjat kínáló Ajanlattevőkkel a
pályazatborxást követően további targyalást folýasson, közöttfü
zártkirí lic itet taľtson.

3. felkóľi a' Óbudai Vagyonkezelő NonprofitZrt-ta fentiek szerint apźiyźzat
kiíľásaľa és lefolyatásiáľa valamint aľľa, hogy a pályazat eľedményéről
szóló javaslatot a Képviselő-testiilet elé döntéshozata|ra nyújtsa be.

F elelő s : a, obudai Vagyonkeze l ő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatőj a
Határidő: a döntést követő 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteľĺ Hĺvatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Pénzüg5ri és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.
Ahatározat végľehajtásáńrt felelős: az Óbudaĺ Vagyonkezelő NonpľofrtZrt.vezérigazgatőja.

Napírend 17. pontja: Tulajďonosi hozzlźjórulds megadósa a Mészöly Focisuli Spoľteglesiilet
részére az ijnkormányzatí tulajdonú 62321/53 hrsł-ti, 1039 Budapest,
Pais Deaő utca 1-3. szdm alattí ingatlanon tervezett értékni)velő
beruhdzlźshoz
(rúsbetí)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

L8/33



Budapest Főváros III. Kerület oruaa_Békásmeryeľ onkoľm ányzatKépviselő-testůiletének

10912022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő-testület

az Onkormányzat vagyonáról és a varyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáľól szóló |7120|4. (vI. 2.) iinkormányzatĺ rendelet 16. $
(1) bekezdésének Íiryelembe vételével úry hatáľoz,hogy

megadja a tulajdonosi hozzńjátľulást a Mésztily Focisulĺ Sporteryesület
(székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 131., ilI/l8.' azonosító: 13-99-009618'
adoszźlm: 18030332-2-4l, képviselő: Mészoly Géza elnök) számára az
ĺinkormlĺnyzati tulajdoĺű62321l53 hľsz.-ú, 1039 Budapest, Pais Dezső utca
1_3. szám alatti ingatlanon tervezett éľtéknłivelő beľuházáshoz a jelen
előterjesztés mellékletét tartalmaző műszaki dokumentáció szerinti
taľtalommal, egyben hozzájárul a szintén a jelen előterjesztés mellékletét
képező ingatlanhas ználattal és beruhĺŁással egybekötött együttműkiidési
megállapodás aláíľás álhoz.
A Mészöly Focisuli Spoľtegyesület által elvégzendő beruhŁás műszaki
tartalma: az iĺltézrnény udvaľán lévő műfiives labdaľúgő pźiya mellett új
múfüves labdaľúgó pá|ya létesítésę mobil alumínium vázas csaľnok fedéssel.
A teľvezett beľuhĺŁás kapcsĺĺn esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb
engedélyek, hozzájánłlások, ĺyilatkozatok beszerzése a Mészöly Focisuli
Spoľtegyesület feladata és felelőssége, az Önkoľmrínyzat ebbéli felelősségét
kizěnja.
A Mészöly Focisuli Spoľtegyesiilet nem jogosult költségeinek
megtérítéséhez, tudomásul veszi, hogy a bęrvhazás megvalósuláséxa| az
Önkormrán yzat tulajđonába megy źń. A Mészöly Focisuli Sportegyesületnek
tudomásulkell vennie, hogy abervházźts feltétele, hogy azzal ĺisszefüggésben
sem Budapest Fővaľos III. KeľĹilet obuda-ľékásmegyer Önkormĺĺny zatáv al,
sem pedig az obudai Vagyonkezelő Nonproťĺt Ztt-vel szemben nem léphet
fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszĺĺmítási vagy kártérítési igénnyel,
tudomásul kell vennie továbbá, hogy a beruhazás nyomiĺn az ingat|annal
összefüggésben semmilyen foľmában nęm léphet fel tulajdonjogi igénnyel.
Felelős : az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatőja
Határĺdő: a dĺintést követő 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteľĺ Hĺvatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Pónzĺiryi és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.
Ahatározat végľehajtásáért felelős: az Óbudai Varyonkezelő NonprofitZrt.vezérigazgatőja.

Napirend 18. pontja: Dijntések az onkormónyzat tulajdondban álllí 65s52/11 helyrajzi szdmú,
1039 Budapest, Zípernowsky Kóroly utca 1-3. szdm alattí Íngatlan
udvarón úlló 8 tantermes épiilet (752 m2 teriilettel) bérbeaddsdra
vonatkozlÍ nyilvúnos plÍlyózatokľól
(Irósbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgdrmester
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Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda_Békásmeryeľ Onkorm ányzatKépvĺselő_testületének

||012022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

az onkoľm ányzattulajdonában áIló eryes vagyontáľryak bérbeadásáľĺól
912015. (il. 16.) iinkoľmányzatĺ rendelete tĹĹlł. s valamĺnt ilz
Onkormányzat vagyonáľĺĎt és a vagyontárryak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľĺĎl szĺíló 17l20l4. (vI. 2.) iinkormányzatĺ ľendelete 21. $-a
firyelembe vételével úry hatáľoz, hog5ĺ

1. a Budapest Fővaros III. Keľiilet Óbuda-gekásmegyer onkoľmanyzat
tulajđonában álló 65 5 52l | 1 helyrajzi számu, 1 039 Budapest, Zipemowsky
Karoly utca l-3. szźlm alatti ingatlan udvariĺn álló 8 tanteľmes épulet (752
m2 teľülettel) bérbeadására vonatkoző - a Képviselő-testület 2412022. (I.

27.) száműhatźrozataalapjénkiírt - nyilvános pá|yánatot (tekintettelarra,
hogy a beadási hataridőig pźiyźuati ajźnlat nem érkezett)
eredménytelennek nyilvánítj a.

2. hozzáljálrul a Budapest Fővaľos III. keľĹilet, Óbuda-getásmegyer
Önkormányzat tulajdonában álló 65552tll helyrajzi szźtmű, 1039
Budapest, ZipernowsĘ Károly utca 1-3. szám alatti ingatlan udvarĺĺn
álló 8 tantermes épütet (752 m2 teľülettel) béľbeadására vonatkoző, az
előterjesztésben szereplő feltételek szerinti, nyilvános páůyánat ĺsmételt
kĺíľásához az alábbi fobb kikötésekkel:

- abérleti đíjkanyára807.400,- Ftlhő, amely azelózo évi, MNB által
ki zzétett infl ác i ó s t átźx aI évente indexál andó ;

_ a bérbeadás időtaľtama legfeljebb 15 év hataľozottiďő;
- a béľleti szetzodéstkozjegyzői okiľatba kell foglalni, melynek díját a

Bérlő köteles ťlzetni
- apźiyźnatban kikĺjtésrę kell, hogy keľiiljön, hogy az Önkormányzat a

pźtlyazatot a pályazati eljĺáľás bármely szakaszábarl. indoklás nélkül
eľedménytelenné nyilvĺáníthatj a, valamint hogy fennt artja azon jogát,
hogy az érvényes ajĺánlatot tevő Ajanlattevőkkel a pźlyźzatbontást
kĺivetően további tárgyalést folytasson, közöttük zártkoru licitet
taľtson.

3. felkérĺ az obuđai Vagyonkezelő Nonprofrt ZrtŁ a fentiek szerint a
pályazat kiírásaľa és lefolytatásaľa valamint arľa, hogy a páLyźnat
eredményéről szóló javaslatot a Képviselő-testület elé döntésllozatalra
nyújtsa be.

ľ'el elős : az obudai Vagyonkezel ő Nonpľo fit Zrt. v ezérigazgatőj a
Határidő: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Pénzüryĺ és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.
A'határozat végrehajtálsálértfelelős: a" Óbudaĺ Vagyonkezelő NonprofitZrt.vezérigazgatĺĎja.
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Napirend 19. pontja: Az onkormúnyzat 2022. évi Közbeszerzésí tervének elfogaddsa
(Iľdsbeli)
E lőterj es ztő: C ze glé dy G ergő alp o lgdrmeste r

dľ. Kiss László: kéľdés, észrevétel hiĺányában kén, szavazzanakaz előterjesztésről.
Megállapítj a' ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_nékásmeryer onkorm ányzatKépviselő_testületének

11112022. (Iv. 14.) Határozata

az onkoľm ány zat 2022. évi Kiizbes zerzési teľvének elfo gadásáľó l

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz, hogy a Budapest Fővaľos III. keľiilet Óbuda-gékásmegyer
Önkoľmányzata}O22. évi kĺjzbeszerzésitervét az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint elfo gadj a.

Felelős: Czeglédy Gergő alpolgĺĺrmester
Dr. Kirchhof Attila a, Óbudai Vagyonkezelő NonprofitZrt. vezérigazgatőja

Hatáľidő: folyamatos
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesterĺ Hĺvatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Pénzüryĺ és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.
Ahatározat végľehajtátsáńrt felelős: a" obudai Vagyonkezelő NonprofitZrt.vezérigazgatĺója.

Napirend 20. pontja: A Budapest III. keriilet, Laborc utcaí közpark telekalakítdsa
|Írĺsĺelt1
E lőteľjesztő: Czeglědy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_Békásmegyer onkorm ányzatKépvĺselő_testületének

lt2l2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testůĺlet

úgy hataľoz,hogy

1. Budapest Fővaľos III. KeľĹilet, Óbuda-Békásmegyer onkormányzata a
20 l 20 l 8. (VI. 26. ) önkormĺínyzati rendelet előírása alapján vé gľehaj tj a a T-
I 02 5 52 szźmlű v álto zźlsí v źnr aj z szerinti telekc sopoľt új rao sztást.

2. a telekalakítással megszűnő - a táblazatban felsorolt _ ingatlanokat a
forgalomképtelen töľzsvagyonból kivonj a.

helvľaizĺ szám megnevezes terület (m2)

16884 kivett út rl931
r688st2 kivett közteriilet 2 913
1688s/3 kivett közteľület I 282
1688514 kivett közpark' éptilet 5 003
1688s/6 kivett közteľiilet 4 667
16885139 kivett közpaľk' éptilet lt 780
16885/41 kivett közpark' épület t7 866
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3. felkéľi Czeglédy Gergő alpolgĺĺrmestert az ingatlan-nyilvĺántaľtási
átvezetéshez szfüséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírźsáľa.

4. felkéri ajegyzót,hogy gondoskodjon a telekalakítással létrejövő 16884ll,
1688412 és 16884/3 helyrajzi szź.ĺnu, forgalomképtelen törzsvagyonba
taľtoző ingatlanok átvezetésérol a vagyonkataszterben és egyéb hivatali
nyilvantaľtásokban

Felelős: Polgĺĺrmester
Határidő: a dĺintést követő 30. nap

(Szavazott 19 képviselő: 14 igen, 5 nem)

A Polgáľmesteľi Hĺvatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Főépítész.

Napirend 21. pontja: A Szent Margit Rendelőíntézet NonproÍit l{ft. 2021. évre saíIó Eves
B e s zúmo Ę ú n a k e lfo g adds a
(Irdsbel)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyer onkorm ányzatKépviselő-testületének

113ĺ2022. (IV. 14.) Határozata

a Szent Maľgĺt Rendelőintézet NonproÍit Kft. 2021. évľe szóló Eves
Beszámolój ának elfogadásáľól

A Képvĺselő_testĺilet

tĺgy hatéroz,hogy a,,Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KÍł. 2021' évre
szóló Eves Beszámolójának elfugadása" című előterjesztést jóvĺĺhagyja és
felkéri a Szent Maľgit Rendelőintézet képviselőjét, Dr. Budai Andľás
igyvezetó igazgatőt az előterjesztéstartalma szeľinti feladat végrehajtásaľa.
Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 14 igen,5 taľtózkodás)

A határozat végrehajtásáért felelős: a Szent Maľgĺt Rendelőĺntézet Nonpľofit Kft. ügyvezető
igazgatőja.

Napiľend 22. pontja: A Szent Margít Rendelőintézet NonproJít Kft. 2022. évre suíló azletí Terv
és Műíkiidési túmogatós elfogadúsa
đľlĺstelĐ
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmegyeľ Onkoľm álnyzatKépviselő_testůiletének

11412022. (Iv. 14.) Határozata

a Szent Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft. 2022. évre szóló lJzlreti Tervének és
Míĺkłidési támogatásának elfogadásáľól
A Képvĺselő_testĺilet
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úgy határoz,hogy a,,Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KÍt. 2022. évre
szóló Uzleti Terv és Működési Támogatás elfogadása'' címiĺ előterjesztést
jóvahagyja és felkéľi a Szent Maľgit Rendelőintézet képviselőjét, Dr. Budai
András ügyvezető igazgatőt az előteľjesztés taľtalma szerinti feladat
végrehajtásaľa.
Felelős: Dľ. Budai Andľás ügyvezető igazgatő
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 14 igen, 5 taľtózkodás)

A' határozat végľehajtásáért felelős: a Szent Maľgit Rendelőĺntézet NonproÍit Kft. üg'rvezető
igazgatőja.

Napirenď 23. pontja: A Szent Margít Rendelőintézet Nonproftt Kft-nél iizemeő FaJI AcSeleľate
D R-XD 2 0 0 típ us ti r ii nt ge n ótv iI tú gító n agłj avítós a
(Irósbeli)
Előteľj esztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmegyeľ onkormányzatKépvĺsető_testiiletének

11512022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

úgy hataľoz,hogy
a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonproťrt Kft. tészére használatba átađott, az
onkoľmĺĺnyzat tulajdonában állő FUJI AcSelerate DR-XD200
röntgenkészülék javítását saját nevében megrendeli' és a bruttó 9.47Ż.930,-
ĺĺsszegű szálmlźlt befogadja, és azt a taľtalékkeret terhéľe elsziĺmolja.

Felkéľi a Szent Margit Rendelőintézet képviselőjét, Dr. Budai András
ügyvezető igazgatót az előterjesztéstartalma szeľinti feladatvégrehajtásaľa.
Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A határozat végľehajtásáórt felelős: a Szent Margĺt Rendelőĺntézet Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatőja.

Napírend 24. pontja: ibudai KutturlÍIis Központ Nonproftt KorllÍtolt Felelősségűí TdrsaslÍg 2022.
éví iizleti tervének és megbíaźsí szerződésének elfogaďása
(rlźsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváros III. Kerütet obuda_Békásmegyer onkoľm ányzatKépviselő_testületének

11612022. (Iv. 14.) Határozata

az obudaĺ Kulturálĺs Központ Nonprofit Koľlátott Felelősségĺĺ Társaság 2022. évi
üzleti teľvének és megbízási szerződésének elfogadásáról
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A Képviselő_testĺilet

űgyhatároz, hogy

l. elfogadj a az Obudai Kultuľális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Tiĺrsaság 2022. évi üzleti tervét és szolgáltatási tervét az előterjesztés l.
melléklęte szeľinti tartalommal.

2. elfogadja az Önkormányzat2022. évi költségvetésének Óbudai Kulturális
Központ költségvetési sor (K'05.01.02.01) megemelését 20 802 ezer Ft-
tal, melynek foľľása a taľtalék keret.

3. elfogadja az onkormźnyzat 2022. évi költségvetésnek Célfeladat Óbuda
napja (K.05.01 .02.04) költségvetési sor megemelését 4 500 ezer Ft-tal' és
a Célfeladat Advent (K.05.01.02.05) költségvetési sor megemelését 27
802 ezer Ft-tal, melynek forrása atartalék keľet'

4. elfogadj a az obudai Kultuľális Központ Nonpľofit Korlátolt Felelősségű
Taľsaság megbízási szęrzodését az eloteqesztés 2. melléklete szerinti
taľtalommal.

Felelős: az obudai Kultuľális Kĺizpont Nonproťrt Kft. ügyvezetóje
Hatáľĺdő: 2022. május 1.

(Szavazott 19 képviselő: 14 igen, 5 nem)

A Polgármesterĺ Hivatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Kłiznevelési és Kulturális
Főosztály' valamint a Pénzügyi és Gazdálkodásĺ Főosztály vezetője.
A határozat végľehajtásáért felelős: az obudai Kulturálĺs Kłizpont Nonprofit Kft. ĺi5rvezető
igazgatója.

Napirend 25. pontja: Esernyős ibudaí KultuľlźlÍs és Sport Nonprojit Korlútolt Felelősségűí
Tdrsasúg 2022. évi iizleti tervének elfogadúsa
(Irdsbelí)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváros III. Kerület obuda_ľékásmeryeľ Onkorm ányzatKépviselő_testůiletének

117ĺ2022. (Iv. 14.) Határozata

az Esernyős obudai Kulturális és Spoľt Nonpľofit Koľlátott Felelősségű Táľsaság
2022. évi üzletĺ teľvének elfogadásáľĺĎl

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy
1. elfogadja az Esemyős Óbudai Kultuľális és Spoľt Nonprofit Korlátolt

Felelősségű taľsaság 2022. évi üzleti tervét az előteýesztés melléklete
szerinti taľtalommal,

2. e|fogadja az onkormźnyzat 2022. évi költségvetésének Esemyős Kft.
trĺmogatása költségvetési sor megemelését 18 957 ezęr Ft-ta| a taľtalék
terhére,
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3. elfogadja az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Esernyős
célfeladatok költségvetési sor megemelését 5 300 ezer Ft-tal a taľtalék
terhére,

4. elfogadja az onkormányzat 2022. évi kĺlltségvetésének Célfeladat
Söďesztivál költségvetési sor megemelését 5 200 ezeľ Ft-tal a taľtalék
teľhéľe.

Felelős: az Esernyős obudai Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft. ügyvezetoje
Hatáľidő: azonna|
(Szavazott 19 képviselő: l4 igen, 5 nem)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Kiiznevelési és Kulturális
Főosztály, valamĺnt a Pénzügyĺ és Gazdálkodásĺ Főosztály vezetője.
A határozat végľehajtásátért felelős: az Eseľnyős obudai Kultuľális és Sport NonproÍit Kft.
ĺi gyvezető igazgatőja.

Napirenď 26. pontja: rĺn_roz 2018 ,,Kaszlísdíílő utca - Szérűískert utca menti közteľiiletek és
intézmények kiizösségi célú fejlesztése, funkcíóbővítése" címíÍ projekt
kgPcsdn a köItsěgvetésÍ előirónyzat mlídosítása a 2022-es évet ílletően
(Irúsbeli)
E lőte ľj es ztő: C ze g lé dy G ergő alp olgdrmesteľ

Budapest Főváros III. Kerütet otruda_Békásmeryeľ onkormányzatKépviselő_testületének

ll8l2022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy hatĺĺroz,hogy
t. a TÉR KoZ 2Ol8 ,,Kaszásdűlő utca - Szérűskert utca menti kÖzterĺiletek

és intézmények kżzosségi célú fejlesztése, funkcióbővítése " című projekt
megvalósításźůloz kötelezettséget vállal további bruttó 100.000.000 Ft'
azazegyszazmilliőforintf eďezetbiztosításĺĺľaazonkoľmźnyzat}l}Z.évi
költségvetésében az önkoľm źnyzati taľtalékkeret terhéľe, amellyel a 2022.
évi költségvetésben a ,,TÉR_Koz zon Kaszásdiĺlő'' kiadási elłĺirźnyzat
bruttó 510 millió Ft-ra módosul.

2. fęlhatalmazza Czegléđy Geľgő alpolgármestert a beruhlŁás
megvalósításźůloz kapcsolódó kivitelezésre, műszaki ellenőri feladatok
ellźúásźra, kommunikációs feladatok ellátás áta, v alanint közösségfoľmáló
programok megvalósításáľa vonatkozó szerződések, megrendelők
aláítására.

Felelős: Polgármester
obuda- gekásme gyeľ Váro sfej lesztő Nonprofi t Kft ., felelő s akkreditált
kÍ5 zb e szer zé s i szaktanác sadó

Hatáľĺdő: 2022. ápľilis 30.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Pónzůigyĺ és Gazdálkodásĺ
Főosztály vezetője.
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A határozat végľehajtásáéľt felelős: az obuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonpľofit Kft.
ii g5rvezető igazgatő ja.

Napírend 27. pontja: obuda-trékrÍsmegler Polgórmesteľi HÍvatal óltal haszndlt nyomtatók
hossztú tlźvti bérlésére és a nyomatképzés biztosí'ttÍsdra szolgtÍló, kÍírúsra
ke r iilő k ö zb e s ze rzés i e lj dr ás h o z s zíi ks é g es r e n de lés re d lló fe de zetrĺíl
k ijte le zetts é g v lÍllal ós
(Irdsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváros III. Keľůilet obuda_ľókásmeryeľ Onkorm ányzatKépvĺselő_testületének

Í9n022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hatráľoz, hogy a Budapest Fővĺĺros III. keľület obuda-gékásmegyeri
Polgrĺľmesteri Hivatal źital használt nyomtatók hosszú távri bérlésére és a
nyomatképzés biztosításĺĺľa szolgáló, kiírásra keľülő kozbeszerzési eljĺĺľáshoz
szfüséges pénziigyi fedezetre _ 60 havi futamidőľe bruttó 160.000.000.-Ft,
azaz szźnhatvanmillió Ft erejéig - kötelezettséget vállal.
Felelős: Polgáľmester
Határidő: azonnal
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Biztonságszervezési és
Uzemeltetésĺ Főosztály, valamĺnt a Pénzĺigy és Gazdálkodási Főosztály vezetője.

Napirend 28. pontja: Diintés a Budapest III. keriilet, belteriilet 18018 helyrajzi szómú ingatlant
teľhelő kijzmíívezeték lźtvezetési szolgalmí jog alapítltsdról
(rdsbelÍ)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgúľmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda_Békásmeryer onkorm ányzatKépvÍselő_testĺiletének

12012022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

az Onkormányzat vagyonáľól és a varyontárg7ak felettĺ tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szólĺó 17l20l4. (vI. 2.) iinkormányzatĺ ľendelet 16. $
(1 ) bekezdésének a) pontj ában kapott felh atalma zás a|apjátn úry határ oz,
hogy

l. hozzáĄálľul a jelen előterjesztés melléklete szeľinti taľtalmú vezetékjog
a)apítására vonatkozó .szerződés - Budapest Főváros III. keľĺilet,
obuda-Békásmeryer onkoľmányzat (szél<hely: 1033 Budapest, Fő tér
3., törzskönyvi azonosítő szźlm (PIR): 73566I, adőszźlm: 15735667-2-4l,
statisztikai azonosító jel: 15735667-84ll-32l-01, képviseli: Dr. Kiss
Lászlő polgláľmester), mint Tulajdonos és Főváľosi Csatoľnázási Míĺvek
Zrt. (széh'hely: 1087 Budapest, Asztalos Sĺándor út 4. (3884016 hrsz.)'
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cégjegyzékszźllĺl: 0I-10-04Ż41 8' adószĺĺm: 10893850-2-44, statisztikai
számjel: 10893850-3700-1I4-0l, mint Vezetékjog jogosultja álta|i -

a|áirásához. Az a|áíráskoľ a szerződés szövegétől - a szerzodés lényeges
tartalmi elemeit nem érintve - el lęhet térni, amennyiben az nęm séľt
ö nkoľmány zati ér dękęt.

2. hozzájátrul. az Önkormányzat llll aľanyu tulajdonában álló Budapest, III,
kerület, belteriilet, 18018 hľsz.-ú, teľmészetben 1037 Budapest, III.
keľiilet. Naszád utca (,,felülvizsgálat alatt") cím a|atti, kivett autóbusz-
pályaudvaľ művęlési ágil, 3.470 m2 alapteľületű ingatlan közművezeték
átvezetési szolgalmi jog (a szerződés elválaszthatatlan részét képező
váitozási vźzrajzon bejelölt nyomvonalakon) bejegyzése éůtali
megterheléséhez. A szolgalmi jogot alapító szeľződés aláírása nem
mentesíti a Főváľosi Csatomźr;źtsi Múvek Zrt-t a szakhatósági engedélyek
beszęrzésének kötelezettsége alól,

3. felhatalmazza Czeg|éđy Gergő alpolgármesteľt a kĺjzmrĺvezeték
átvezetési szolgalmi jogot alapítő szerződés aláírására. Az iratok
ellenjegyzésével és a Földhivatali ügyintézéssel kapcsolatos költségek
viselésében Budapest Főváros III. KerĹilet obuda-Békásmegyer
Önkormĺĺnyzata nem vesz részt, ezzę| kapcsolatosan a Főviĺľosi
Csatomázási Művek Zľt. semmilyen követelésselnem élhet.

Felelős: JegyzíS
Hatáľĺdő: a dĺlntést követő 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: a Jogĺ lroda vezetője.
Ahatározat végrehajtásáńrt felelős: a" ob,'dai Vagyonkezelő NonprofitZrt.vezérigazgatőja.

Napirend 29. pontja: Túrgłi eszki)ziik ónércle és íngłenes tulajdonba adúsa kö4feladat céljára
(ľlźsbeti)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_ľékásmegyeľ onkorm ńnyzatKópvisető-testületének

12112022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő-testület

úgy hatáľoz,hogy

1. a jelen előterjesztés 1. mellékletében foglalt targyi eszkö,zöket - adomány
jogcímén - térítésmentesen áńveszi a MAXELL Euľope Limited
M agyarors zági F íőktelep e (adó sz ám: 22 5 5 29 7 6 -2 - 43, cé g e gy zékszám:
Cg. 0l 17 000520, cím: 1095 Budapest, Máriássy utca7.) részéről.

2. a jelen előteľjesĺés 1' mellékletében foglalt tngyi eszközĺiket a
Budapesti Rendőrfőkapitrĺnyság, III. Kerületi Rendőľkapitányság részére
- a nemzeti vagyonľól szóló 20lI. évi CXCVI. töľvény 13. $ (3)
bekezdése alapján - ingyenesen tulajdonba adja.

27/33



3. megköti a jelen előterjesztés 2. melléklete szęľinti megállapodást azzal,
hogy a szęrzodés megkötésekor a szerződés lényeges taľtalmát nem
érintve - az Önkormányzat gazdasági érdekeit figyelembe véve - a jelen
előterjesztés mellékleteiben taIá|hatő tervezettől el lehet térni.

4. fęlkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon atárgyi eszközĺik nyilvántaľtásba
vételéről és a 3. pontban foglalt megállapodás létľejĺittét kö'vetően a
targyi eszközök nyilvántartásból történő kivezetéséről.

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

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

A Polgármesteľĺ Hĺvatalban a hatńrozat végľehajtásáéľt felelős: a Vagyonfelügyeleti és
Ellenőrz ésĺ Főosztály v ezetője.

Napírend 30. pontja: A) A keľiileti szocíltlis, gleľmekjóléti problémdk megolddsa, a hajléktalansdg
kezelése, az ídősgondozlÍs hatékony bíztosa céljdból EllótlÍsi szerződés
megkiitése a Maglar Mdltai Szeretetszolgólat Egłes iilettel

B) Alternatív n ap közb eni ellútlźs (Jlźtsaítér-Jdtszlí hóz) megs zemezés e és
míÍködtetése céljlźból Ellótósi szerződés megkiitése a Magłar Mdltaí

. Szeretetszolgálat Egłesiilettel
(Irúsbeli)
Előterjesztő: Turgonyi DóníeI Absolon alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keriilet obuda_Békásmegyer onkoľm ányzatKépvĺselő-testiiletének

12212022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatlĺroz,hogy

A) felhata|mazza a polgáľmesteľt az eloteĄesztés 1. melléklete szerinti
szerzódés aláitásźra azzal, hogy annak aláirásakor az előterjesztés
melléklete szerinti szövegezéstól _ a szerzodés lényeges tartalmát nem
éľintve _ el lehet térni.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: a döntést követő 30. nap

B) felhatalmazza a polgáľmesteľt az eLóter1esztés 2. melléklete szerint
szęrződés aláírásźlra azzal, hogy annak aláírásakoľ az előteľjesztés
melléklete szerinti szövegezéstőI - a szerzodés lényeges tartamát nem
érintve _ el lehet témi.
Felelős : Polgĺĺrmester
Hatáľidő: a döntést követő 30. nap

(SzavazoÍt 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteľi Hĺvatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: a Szociális Főosztály vezetíjje.
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NapÍrend 31. pontja: Az obudai Platdn Könyvtlúr Szemezeti és MíÍködési Szabltlyzatdnak módosítúsa
(Irdsbeli)
E lőteľjesztő: B éres Anďrós alpolgdľmesteľ

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_Békásmeryeľ onkoľm ányzatKópviselő_testĺĺletének

12312022. (Iv. 14.) Határozata

az Óbudai Platán Kiinyvtár Szeľvezeti és Műkiidésĺ Szabályzatának mĺídosításáľól

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺíľoz, hogy elfogadja a' Óbudai Platĺín Könyvttĺľ Szervezeti és
Működési Szabźiyzatiínak módosítását az előteľjesztés 2. melléklete szeľinti
taľtalommal.
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Ktiznevelésĺ és Kulturális
Főosztály vezetője.
Ahatározat végľehajtásáért felelős: a" obudai Platán Ktinyvtáľ igazgatólja.

Napirend 32. pontja: obudaí Tórsaskör MűívelődésÍ Hóz Szervezeti és MíÍködési Szabdlyzatdnak
mlídosítúsa
1Írĺsĺelą
Előterj esztő: B éres Andrós alpolgóľmesteľ

Budapest Főváľos III. Kerĺitet obuda-Békásmeryeľ onkoľm ányzatKépviselő_testületének

t24l2022. (Iv. 14.) Határozata

az obudaĺ Táľsaskiir MűvelődésilďLá.ľ. Szewezeti és Műkiidési Szabályzatának
módosításárĺól

A Kópvĺselő_testület

tryy határ oz, ho gy e l fo gadj a a, obudai Táľsaskör Mtĺve lő dé s i Hźa Szerv ezeti
és Mfüödési Szabályzatának módosítását az előteľjesztés melléklete szerinti
taľtalommal.
Felelős : Polgiĺľmesteľ
Hatáľidő: 2022. május 1.

(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteľi Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Köznevelésĺ és Kultuľálĺs
Főosztály vezetője.
A határ ozat vé gľehaj tásálért felelő s : az obudai Társaskö r igazgatőja.
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Napirend 33. pontja: EgłiittmíÍködésí megdllapodás megkötése a Buďapest Gyóglfiirdői és
Hévizeí Zrt.-vel
|Írdsĺelą
Előterjesztő: B uľj dn Ferenc alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Kerület Ónuda-Békásmeryeľ Önkorm ányzatKépviselő_testĺĺletének

12512022. (Iv. 14.) Határozata

A Képvĺselő-testület

ugy határoz, hogy

l. fe\hatalmazza a polgĺĺľmesteľt a jelen előterjesztés l. melléklete szerinti
együttmfüĺidési megállapodás a|áíľására azzal, hogy annak aláírásakor az
előteľjesztés melléklete szeľinti szövegezéstól - a szerződés lényeges
tartalmát nem éľintve _ el lehet térni.
Felelős: Polgáľmesteľ
Hatáľidő: a döntést követő 30 nap

2. felhívja a polgĺĺľmesteľt, hogy az együttműködési megállapodás pénziigyi
feltételeinek biztosítása céljából az onkormányzat 2022. évi összevont
költségvetéséľől szóló 39l202l. (Xil. 21.) önkoľmźnyzati ľendeletben
sziikséges módosítások előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Polgĺírmesteľ
Hatáľĺdő: a döntést kĺjvető 15 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteľi Hivatalban a határozatvégrehajtásáéľt felelős: a Szocĺálĺs Főosztály vezetője.

Napirend 34. pontja: ovodai alapítvltnyok, egłesiiletek tómogatdsa
!Írdsĺelą
Előteľj esztő: B urj ún Feľenc alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_Békásmegyer onkoľm ányzatKépviselő-testĺiletének

12612022. (Iv. 14.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatźttoz, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő óvodai
al apítványok, e gye süle tek 2022. évi támo g at ását j őv źhagy j a.

Felelős: Jegyző
Hatáľidő: 60 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Köznevelési és Kultuľálĺs
Főosztály vezetője.
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Zárt ülés

Napiľend 35. pontja: ravaslat obuda-néklÍsmegłeŕ onkormdnyzat dltal adomlÍnyozható egles
elismerésekre
(Döntés DísąolglÍľi Díj, valamint Pro obuda Díj odaítélésértil)
(Irúsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Ltźszló polgórmester

(Az Man. 46. E (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestiilet zárt ülést tart ... Ónkormányzati
kitĺłnt e t é s i ügl t ór glal ás akor.
Az Man. 52. s (2) bekezdése szerint a zárt tilésről és az ülésen elfogadott 127/2022. (IV14.)
határozatról külÖn I/S/90-3/2022. jegłzőkonyv és határozat kivonat keszül.)

Napiľend 36. pontja: Dlntés itun-né*lźsmegler KözbÍztonságdéľt Díj adomónyozúsóľlíI
(Iľósbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Ltźszló polgúrmester

(Az Man' 46. s (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zárt ülést tart ... önkormónyzati
kittłnte t é s i ügł t ór głal ós akor.
Az Mön. 52. s (2) bekezdése szerint a zórt ülésről łźs az ülésen elfugadott 128/2022. (IV.14.)
határozatról h;lon I/S/90-3/2022. jegłzőkonyv és határozat kivonat keszül.)

Napirend 37. pontja: Az,robuda Sportolója Díj", valamint a ,,Hidegkuti Nóndor Emlékplakett'
sp,o ľte l Ís me ré s e k b e n ré s zes íte n dők kij r e 2 0 2 2 - b e n
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kíss Lúszló polgdrmester

(Az Mötv. 46. s (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zórt iilést tart ... onkormányzati
kitünt et é s i ügł tór głal ás akor'
Az Mötv. 52. s Q) bekezdése szerint a zárt ülésről és az ülésen elftgadott 129/2022. (IV14.)
határozatľól külön I/S/90-3/2022' jegzőkönyv és határozat kivonat késztil.)

Napirend 38. pontja: Javaslat Pľof Dr. Pintér Endre-díj adomdnyozlÍsdľa
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dľ. KÍss LószIó polgúrmester

(Az Mötv. 46. s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zĺźrt ülést tart ..' onlarmányzati
kitt;nte t é s i ügł t ár glal ás akor'
Az Môn. 52. s (2) bekezdése szerint a zárt ijlésľől és az iilésen elfugadott 130/2022. (IV.I4.)
határozatról kulan I/S/90-3/2022. jeglzőkonyv és határozat kivonat keszül')

Napiľend 39. pontja: Javaslat a Lorúntffy Zsursanna-díjra,,Á ilI. Keriileti Köznevelésért
Elísmerő oklevél"-re és a TiszaviilglÍ István-díjra
1htsĺelt1
Előterjesztő: Dr. Kiss LlÍszló polgdľmester
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(Az Man. 46' s (2) bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselőłestület zárt ülést tart ... önkormányzati
kitünteté s i ügł t ár gł al ás akor.
Az Mön. 52. s Q) bekezdése szerint a zárt ülésľől és az ülésen elftgadott 131/2022. (IV14.)
határozatľól külĺjn I/5/90-3/2022. jeglzőkÓnyv és határozat kivonat készül.)

Napírend 40. pontja: ,ąz ibudai Vaglonkezelő Nonpro!ít Zrt-nél _ köazolglÍltatdsi szerződés
alapjdn _ vezetetett önkoľmdnyzati kiivetelések esetében a behajthatatlannak
min ős ített kijv ete I é s e k le íľ ús i j av as l at dn a k j óv lźh agl ds a
đrósbetĐ
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

(Az Mötv. 46. s Q) bekezdés c) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zárt iilést rendelhet el a
vaglonával való ľendelkezés esetén..... .

Az Mötv. 52. s Q) bekezdése szerint a zárt ülésről és az ülésen elftgadott 132/2022. (IV.14.)
hatáľozątról kalan I/5/90-3/2022. jeglzőkÓnyv és határoząt kivonat készül.)

Napírend 41. pontja: Fellebbezés a Főépítészi és Vúrostervezésí Iroda I/44/1/2022 szúmú
ďiintésével szemben

|Írltstelą
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

(Az Man. 46. s (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testiilet zárt ülést taľt ... onkarmányzati
ható s ógi ügl t ór glal ás akor.
Az Man. 52. s (2) bekezdése szerint a zárt ülésrőI és az ülésen elfogadott 133/2022. (IV.14.)
határozatról kĺłlan I/S/90-3/2022. jeglzőkÓnyv és hatáľozat kivonat készül.)

Napíľend 42. pontja: Konyhds Mihlźly telepiilési (óbudaí lakhatósí) tdmogatdsra való jogosultsdg
megdllapítlÍsóra írdny uIó kérelmét elutasító hatórozattal szembeni
felle b bezés én e k elbírdlós a
(Iľdsbelí)
E lőterjesztő: T urgonyí Dóníel Abso lon alpo lgdrmester

(Az MÓtv. 46' s (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Kłźpviselő-testület zárt ülést tart ... onkormányzati
ható s ági tigł t ár gł al ás akor.
Az Mötv' 52' s Q) bekezdése szerint a zárt ülésről és az ülésen elfogadott 134/2022. (IVl4.)
határozatról külÓn I/S/90-3/2022. jeglzőkönyv és határozat kivonat készül.)

Napírend 43. pontja: SzocilÍlÍs egléní kérelmek iłgĺében sziiletett ďiintések ellen benyújtott
fe l le b b e zé s e k é s mé ltdny o s s lÍg i ké r e lme k e l b ír d lús a
(Irúsbel)
E lőte rj es ztő : T uľ g o ny i D dn ie l A b s o lo n alp o lg drmes te r
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(Az Mötv. 46. s @ bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zárt ülést tart ... önkormĺźnyzati
hat ó s á gi iigl t ár g,l al ós akor.
Az Mön. 52. s a bekezdése szerint a zárt iłlésről és az ülésen elfugadott 135-154/2022. (IV. 14.)
hatórozatolcról külön I/S/90-3/2022. jeglzőkönyv és hatĺźrozat kivonat készül.)
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