
BUDAPEST FlvÁRos III. KERÜLET,
oľuoł-nÉxÁsnłncynR oľronnĺÁNy ZAT A

Szám: Í/s/89-7Da22

JEGYZOKONYV
amely készült Budapest Fővaros III. Kenilet, Óbuda-Békásmegyer onkoľmĺĺnyzat

Képvi selő_testiiletének 2022. j rú nius 23 -ńn (csütöľtłikiin) 1 0.00 órai kezdettel,
a Váľosháza tanácskozó teľmében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.) megtaľtott

_ r e n d k í v ił I i _ülésérĺĺl.

Jelen vannak: dr. Kiss Laszlő polgármesteą Béľes Andľás, Burján Ferenc, Czeglédy Gergĺĺ,
Csongráđi Jĺĺnos, Derda Ádám, Domokos Ágnes, Farkas Balázs, Gyepes
Ádám, Kelemen Viktóľia, ori laszlo, Puskás Péter, Rácz Andrea, Rózsa
LászLő Péter, Szabó Ákos, Turgonyi Dĺíniel Absolon, Ujfalvi István, Zábó
Attila (l8 fr') képviselő.

Távol: Stľenner Imľe, dľ. Szendrődi Csaba, Szkaliczki TĹinde (3 fő) képviselő.

A Nemzetiségi onkoľmányzatok részéről:

Lépár Edit Óbuđa_Békásmegyer Román onkormányzat elnöke

A Polgármesteri Hivatal ľészéről:

dr. Bots Dénes jegyző
Kléneľ Katalin koordinációs menedzser
dľ. Tas s B ál int alj e gy zó - szęrvezés i fÍSo sztály v ezeto
dr. Szegedi Gábor aljegyző _igazgatési főosztályvezető
Szécsi Zsalt foépítész
V ec sey_ FĹizę s Márta p énzngy i é s gazdálko dási fó o sztłĺlyv ezetó
dr. Kiľály Katalin táľsadalmi kapcsolatok ťoosztályv ezető
dľ. Urbán Péteľ adóügyi főosztályvezető
Karoly Katalin szociális foosztáIyvezeto
dľ. Spiegleľ Tamás vagyonfelügyeleti és ellenőrzési foosztályv ezęto
Kisné Baláľs Enikő köznevęlési és kultuľális foosztályvezető
Horvrĺthné Kovács Andrea költségvetési osztályvezető
Gľeifensteinné Cseľnák Marianna főépítészi és váľosteľvezési irodavezető
dr. Szabó Zsuzsanna jogi irodavezető
Pénzes Dávid kommunikációs osztály mb. vezetĺ5.je
Petzné Pocsai Éva belső ęllenőrzési iľođavezető
Komlós Erzsébet ellenőľzési osztá|yvezetó
Töľzsökné Gőczźn Emese lakhatási tiĺmo gatások osztályvezető
dr. Sebők Zoltán hatósági osztźl7yvezeto
dľ. Kerényi-Nagy Viktor főkertész
Kittlemé orosz Valéľia pénzĹigyi és intézményí osztályvezeto
dr. Balla István könyvvizsgáló
Czékő Gábor Óbuda- Békásmegyeľ Városfej|ęszto Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőja
Hoľváth Antal Óbuaa-gekásmegyeľ KözteľĹilet_felĹigyelet igazgatőja
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dr. Kirchhof Attila obudai Vagyonkezelő Nonpľo ťlt Zľt. vezéńgazgatoja
Gyimóthy Balázs Óbudai Vagyonkezelő Nonproťrt Zrt. Eľtékesítési, Helyiség és

Tę l ekhaszno s ítási o sztáIy v ezetó
Csík Lĺászlóne obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. ľészéről
dr. Budai Andľás Szent Margit Rendelöintézet Nonpľofit Kft. ügyvezetó igazgatőja
Kréb e sz Dániel obuda- g ekásme gye ľ P iacigazgatő sélg

Szikszó Sándor III. keľiileti Rendőrkapitĺĺnyság vezetője
Halmai Róbert Esernyós Nonpľoťrt Kft. ügyvezető igazgatója
Viszket Zo|tźnÓbudai Múzeum igazgatója
SzalaĹKomka Noľbeľt ouuaĺ Családi Tanácsadó- és Gyermekvédęlmi Központ
intézményvezet(5je
Mozola Viktória meghívott vendég (oKK ľészéről)
Déľi-Popper Andrea meghívott vendég (Jó Pásztor Anyaotthon intézményvezeto)
Bekő Istvrĺnné és Biľó Ágnes jegyzőkönywezetők

Dľ. Kiss László:Köszĺinti a megjelenteket Budapest Fĺĺvaros III. Kenilet, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Képviselő-testületének Ż022. június 23-an (csütöľtök) 10.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli iilésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testrilet 18 fo képviselő jelenlétével

hatáĺozatképes, az ülést megnyida' Stľenneľ [mľe, Szkaliczki Tünde és dr. Szendrődi Csaba
képviselők előzetesen jelezték távollétüket.
Kéľdés, hozzászo|áls hirínyában szavazástateszi fel a mai iilés napirendjét.
Megállapítja, hogy az ülés napiľendjét a Képviselő-testi'ilet elfogadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óuuda-ľékásmeryeľ onkormányzat Képvĺselő-testĺiletének

196ĺ2022. (vI. 23.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

űgy batároz, hogy az ülés napiľenđjét azalábbíak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Ktilsős bizottsági tag csereje a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizot1ságban
(Íľásbeli)
Előteľj esztő : S zkal iczki Tünde fľakcióvęzętő

2. Rendelet-teľvezet az Óbuda-Békásmegyer építési szabźiyzatfuől szóló 20l20l8. (VI'
26.) önkorměnyzatírendelet módosításarőla22731l1 és 2272815 hrsz.-ri ingatlanokra
vonatkozóan
fiľásbeli)
Előteľjesztĺ! : Czeglédy Gergő alpolgĺíľmester

3. Ęgy.* szociális tátgyil önkormányzati ľendeletek módosítása
(Iľásbeli)
Előteľj esztő : Tuľgonyi Daniel Absolon alpol gármesteĺ

4. A ľendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi tĺímogatásban való részęsítés
feltételeiľől, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról,

azok igénybevételéľől és a fizętendő téľítési díjról szóló 2lL999. (I' 29.)

önkoľmányzati ľendelet módosítása
(rásbeli)
Előterjesztő : Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgáľmester
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5. Fgy.s önkoľmányzati ľendeletek és képviselő-testületi hatarozatok feltilvizsgálata
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Bots Dénes jegyzo

6. Településfejlesztési đöntés meghozatala Budapest Főváľos III. kerĺilet obuda-
Békásmegyer építési szabáIyzatäról szóló 20ĺŻ0|8. (u. 26.) önkoľmĺínyzati
rendeletének (OBÉSZ) módosítása, a III. keľiitet Hadľianus utca, Hatvany Lajos utca,
a 63664/14 hĺsz._ri teľület déli telekhatĺĺra és a Kiľályok iltja alźal határolt tömb
terĹiletéľe vonatkozóan, valamint a Tervezési szerződés megkötése
(Íľásbeli)
Előteľjesztő : Czegléđy 6eľgő alpolgiĺľmester

7. Javaslat a Képviselő_testrilet 2022.I|. feléves munkďervéľe
(trásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Lźszlő polgĺíľmester

8. Döntés a2a22l2023-as nevelési év óvodai ellátásáról
(rásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Lászlő polgĺĺľmesteľ

9. Dĺjntés az Óbudai Kulturĺílis Központ Nonprofit Kft. ügyvezetói pályěĺzatának
kiíľásaľól, az Óbudai Kulturális Központ Nonpľofit Kft. vezetőjének ideiglenes
megbízásátó l, v alamint az ůgy v ezető b érkie gé szítés éľól
(Irásbeli)
Elĺĺterjesxő: Dr. Kiss Lź,.szIő polgĺĺľmesteľ

10. A) Végleges döntés az Óbudai Renđelők Egészségtigyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek
a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofrt Kft-be történő beolvadásáról, vagyonmérleg-
tervezet, vagyonleltár-tervezet, feliigyelőbizottsági jelentés, továbbá az egyesülési
szeľzodést is magában foglaló átalakulási tęľv és az źltvevő társaság alapító okiľat
midosításának elfo gadásáľól

B) Végleges döntés a' obudai Rendęlők Egészségĺigyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek
a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft_be történó beolvadásaľól, átalakulási terv
és annak mellékleteinek (vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár-teľvezet,
felügyelőbizottsági jelentés, egyesiilési szetződés, alapítő okiľat módosítás)
elfogadásráľól
(trásbeli)
Előteľj esztő : Czeg|édy Geľgĺĺ alpolgĺírmesteľ

11. Budapest III. kęľ. Óbuda-gekásmegyer onkoľmányzata Költségvetési Szerveket
Kiszolgáló Intézmény Szervezeti és Mriködési Szabályzatának módosítása
(rásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gerg<í alpolgármester

lŻ. Szeĺú Margit Rendelointézet Nonprofit Kft. Alapító okirat módosítása, új telephely
felvétele - 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. száma|atti gyeľmekfogorvosi ręndelő
(Írásbe1i)
El őterj esztő : Cze glédy Gergĺĺ alpol gáľmesteľ
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13. AzEsemyős Óbudai Kultuľális és Sport Nonproťrt Kft. által ellátott fęladatok bővítésę
(Íľásbeli)
Előteľj esaő : Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

14. Ęp' III. Flóľiłán tér 3. szĺám alatti ingatlan alapító okíľatának elfogadása
(Iľásbeli)
Előteľj esztó : Czeglédy Gergő alpo lgĺíľmesteľ

t5. Bp. III- Mókus u. 1_3 szám alatti TáľsashŁ módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt

{apító okiratanak jóváhagyása
(Iľásbeli)
Előterjesztĺí : CzegLéđy Gergő alpolgáľmester

16. Döntés az Önkormányzat tulajdonában rĺlló l99L5l4 hrsz.-ú, 1037 Budapest,
Csillaghegyi iń 24lB. szźtm alatli kivett ipartelep ingatlan béľbeadására vońatkozó
nyilvános pźily azat eľedményéľŐ l
(Iľásbeli)
Elĺĺteľj esztő : Cze gléđy Gergő alpo lgrírmester

17. Döntések az Önkormrányzat tulajdonában źL||ó 65552llt helyľajzi szĺímti, 1039
Buđapest, Zipernowsky Krĺroly utca 1-3. szám alattí ingatlan udvarán á1ló 8 tanteľmęs
éptilet (752 mŻ teľiilettel) bérbeadására vonatkozó nyilvános páLyazatokról
(Irrĺsbeli)
Előteľjesztő : Czegléđy Gergő alpolgiĺrmester

18. (LMP - Magyarország Zöld Prárlja) számára oľszággyiĺlési
képviselöi iroda biztosítása (a Bérlló az országgyulés Hivatala)

fiľásbeli)
Eloter j esztő : Czeg|édy Gergő alpo l giíľmesteľ

19. obuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonpľofit Kft. által kezelt költségvetési sorok
módosítása
(ľásbeli)
Előteľjeszto : Czeglédy Gergő alpolgármester

20 . Az Óbudaĺ Vagyonkeze 1ő Nonpĺo ťĺt Zrt. kö nyvvizsg álő v áIasztása Ż022 -Ż024. üzIeti
évek vonatkozásában, 2a22' június l-tól 2a25. május 31-ig tartó iđőszak
könyvvizsgálati feladataira (a aĺrulaatt meghívón szeľeplő cím: Döntés az obudai
Va gł o n ke z e l ő N o np r ofi t Zr t' kô nyw iz s gúl ój án ak me gv dl as z t á s ár ó l)
(Iľásbeli)
Előteľjesztő : Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

2I. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Pľogramja és
annak mellékleteinek (Szeľvezeti és Működési SzabáLyzat, megállapođások tervezete,
háziľend) módosítása
(ľásbeli)
Előteľ|esztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester
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22. Döntés a Jó Pásztor Anyaotthonnď történő egyiittműködésről
(Íľásbeli)
Előterj eszt ő : Turgonyi Dániel Ab so lon alpol gáľmesteľ

23. Alapítv:ányok támogatása
(Irásbeli)
Elĺĺterj eszt<ĺ : Buľj án Ferenc alpolgármesteľ

Zärt

24' J av aslat a F i scher Á g o ston-díj adományoz ás är a Ż022.
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss Lászlő polgiĺrmester

25. Javaslat BďĺŁs Lajos-díj adomlĺnyozására
(rásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Lászllő polgĺĺľmesteľ

Ż6. o v o dav ezetői p áiy ázatok elb írálás a
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lászlő polgáľmester

27. Fellebbezés aFőépítészi és Vaľosteľvezési Iroda ĺ'lÍ45124/202Ż. szźlmil döntésével
szemben
(ľásbeli)
Előteľjesztő : Czeg|édy Gergő alpolgiĺľmester

28. Fellebbezés a Főépítészi és Varostervezési Íroda Í/26613/2022. szělmű döntésévęl
szemben
(ľásbeli)
Elóterj esztő : Czeglédy Gergő alpol gĺíľmesteľ

29. Fellebbęzés avIIÍl2653l2l202Ż. számú végzés ellen
(Íľásbęli)
Elóterjesztő : Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

30. Szociáłis egyéni kérelmek ügyében született döntések ellen benyújtott ťellebbezések és

méltányossági kéľelmek elbírálása
(Iľásbeli)
Előteľj esztő : Tuľgonyi D aniel Ab solon alpolgáľmesteľ

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 1. pontja: Kiilsős bízoltsógi tag cseréje a SzocilŕIis, Egésuégiigłí és Lakósiigli
Bizottsđgban
(Irúsbeli)
E lőte rj esztő: Szkaliczki T iinde frakcióvezető

Dr. Kiss László: kéľdés, hozzělszőlás hiányában szavazźsra teszi fel abatźlrozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.
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Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuda-Békr{smeryeľ Onkormányzat Képviselő-testiiletének

I97 12022. (vI. 23.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

iryy hataroz, hogy Maľencsiík Dávidot a Szociális, Egészségiigyi és Lakásügyi Bizottságból
a mai nappal visszahívj a, és ęzzęl egy időben, helyére ktilsos bizottsági tagnak megválasztja
Benza Mólnát (a.n': - takik:
Felelős: polgĺíľmester
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Dľ. Kiss László: kiveszi az eskĹit Berlza Málna Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
kiilsős bizottsági tagiától.

Eskłtétel

Dr. Kiss Lńszlőzjó munkát kívĺĺn!

Napirend 2. pontja: Rendelet-teryezet oz ibrdr-trékúsmegler épttési szabúIyzatlÍľlít saíhí
20/2018. (W. 26.) önkoľmdnyzati rendelet módosítlúsóról a 22731/l és
2 ? 7 2 8/5 h rs z.- lÍ ín gatlano kra vo natkouían
(Irósbeli)
Előterjesztő: Czegléďy Gergő alpolgĺŕrmesteľ

Dľ. Kiss László: kéľdés, hozzásző|źls hiányában szavazásrateszi fel a rendelet-tervęzetet.
Megállapítja, hogy

Budapest ľ'őváros III. Keľĺĺlet lbuda_Békásmeryeľ onkormányzat Képviselő-testĺĺIete

az el<ĺteľjesztés L mellékletę szeľinti tartalommal megalkotja _ az Óbuda-Békásmegyer építési
szabéilyzatáĺől szóló Żal}al9. (vI. 2ó.) önkormányzati ľendelet módosításáról szóló _ l'4l2022.
önkoľmányzati ľendeletet.
(Szavazott l8 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napiľend 3. pontja: Epłes szocíólis tórglú önkormdnyzatí rendeletek móďosítdsa
(Irósbeli)
E lóíte rj es ztő : T uľg ony i D ún i e l A bs o lo n a Ip o lgóľ me ster

Dľ. Kiss LńszlĺĎ: kéľdés, hozzászőlźts hiányában szavazźsrateszi fel a rendelet-tewezetet.
Megátlapítja, hogy

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óbuda-ľékásmeryeľ Önkoľmá nyzat Képviselő-testülete

az előteľjesztés 1. melléklete szęrinti taľtalommal megalkotja _ az egyes szociális tárgyu
önkoľmanyzati ľendelętek módosításáról szóló _ t5ĺ2022. łinkoľmányzati ľendeletet.
(Szavazott 17 képviselő: ĺ7 igen, egyhangú)
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Napírend 4. pontja: A rendszeres és rendkívíilí glermekvédelmi tdmogatúsban vakí
részesítés feltételehőI, valamínt a személyes gondoskodltst nyújtó
gleľmekjóIéti alapelldtdsłól, azok ígénybevételéłoT és a fizetendő
térítési díjról suĎllÍ 2/1999. (I. 29.) önkormdnyzati rendelet mlÍdosítđsa
(Irósbeli)
E lőte rj e sztő: T ur go ny i D dn íe l A bs o lo n alp o lg ór mes t er

Dľ. Kiss László: a tegnapi Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság ülésén egy módosított
előterjesztés keriilt kiosztásra, kéľi, hogy arről szavazzanak.

Dľ. Bots Dénes: tá$ékozratjaa Képviselő-testĹiletet, hogy Budapest Főviíľos Koľmányhivatalának
(a továbbiakban: Kormányhivatal) vezetője a TFIK ľendszeren kereszttil kiildött egy szakmai
segítségnyújtást szociális és gyeľmekjóléti tłłľgyköľben töľténő ľendeletalkotással kapcsolatban,
amely számos technikai pontosítást jelez. Jogtechnikď pontosításokat javasol a Kormányhivatal.
Az iilést követően a Képviselő_testiilet tagjai ľészéľe a Koľmiĺnyhivatal által továbbított anyag
elektľonikus foľmában megkĹildésre keľül.

Dľ. Kiss Lńszlrőz további kéľdés, hozzészőläs hiányában szavazásra teszi fel az előteľjesztés
hatarozati javaslatát' valamint a rendelet-tervezetet.
Megáĺlapítja, hogy azokat a Képviselő-testtilet elfogadta.

Budapest Fővĺńľos III. Keriilet Ónuda-Békásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testůiletének

t98l2022. (vI. 23.) Határozata

A Kópvĺselő_testiilet

úgy hatĺíroz, bogy elfogadja - az e|oteĄesztés l. melléklete szerinti tartďommal * a
Hungast Vital Kft., valamint a GyeľmekmenzaKft.. által megktiIdött,2022. szeptember
l_jétől éľvényes gyeľmek-, diák_ és szociális étkeztetésre vonatkozó
nyeľsanyagköltségeit, valamint szolgáltatási díjait taľtalmazó árajźtnlatait.
Felelős: Jegyzo
Határidő: a döntést követő 15. nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Budapest Főváros III. Kerĺilet obuda_ľélaĺsmeryer Önkormányzat Képviselő-testülete

az előterjesaés 2. mellékletę szeľinti taľtalommal megalkotja az ęgyes szociális és
gyeľmekjóléti targyu önkormĺínyzati rendeletek módosításáľól szől'ó t6l2022. tinkoľmőnyzzti
rendeletet.
(Szavazott l8 képviseló': 18 igen, egyhangú)

Napiľenď 5. pontja: Egles önkormónyzati rendeletek és képviselő-testíileti hatórozatok

felülviagdlata
(Iľósbeli)
Előterjesztő: Dn Bots Dénes jegłző

Dr. Kĺss Lászlő: további kérdés, hozzászólźts hiányában szavazásra teszi fol az előteľjesztés
hatźrozati javaslatźú,valamintarendelet_tervezetet.
Megállapítj a, hogy azokat a Képviselő-testülęt elfo gadta'
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Budapest Í'őváľos III. Kerĺilet obuda_Békásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testĺilete

az elĺíterjesztés l. melléklete szerinti taľtalommal megalkotja az egyes önkoľmányzati
rende letek felü lvizs gál atár ól sző|ó t7 / 2022. łin ko rm ány zati rendeletet.
(Szavazott 17 képviselo: 17 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Keľĺilet onuoa-ľékĺ{smegyer onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

$9 na22. (vI. 23.) Hatńtozata

A Képviselő_testĺilet

úgy határoz, hogy
1. a t3l2022. (I. 27 .) hatrározatban a ,,zěró módosíŁĺsa című előterjesztést'' szövegrész

a,,zělró módosítását az előterj esztés melléklęte szeľinti taľtalommal'' szövegľe,
2. a l4/2a22. (|.27-) határozatban a ,,tervét.'' szövegrész a ,,tervét az előterjesztés 1.

melléklete szeľinti taľtalommal'' szövegre,
3. a16/2022.(I.27.)'a17ĺ2022.(I.27.),a20Da22.(I.27.),az58ĺ2022. (II. l5.)' az

591202Ż. (tI. l5.), a 10612022. (Iv. 14.), 118/2022. (IV. ĺ4.) hatátozat felelőst
meghatĺĺľozó ľészében a,,Nonpľofit Kft''' szövegrész a,,Nonprofit Kft . ügyve zetoje"
szövegĺe'

4. a 16/2022. (I. 27.) hatátozat feleiőst meghatáľozó részében a ,,Nonproťi Zrt."
szö ve gľész a,,Nonpľofi t Zrt. v ęzéngazgatója" szöve gľe,

5. a20/2022. (I.27.)hatärozatfelelőst meghatátozó ľészében a,,Központ'' szövegľész
a ',Központ vezetője'' szövegľe,

6- a 10712022. (IV. 14.) határozat 3. pontjában az Đaz Alpolgármestert'' szövegtész az

,,a polgiĺrmesteť' szövegľe,
7. a |BDa22. (IV. 14.) batfuozatbarĺ a ',Beszámolójanak 

elfogadása című
előteľjesztéstoo szövegrész a,,Beszámolóját az előterjesztés melléklete szeľinti
tartalommalo' szĺivegre,

8. a ll8/2022. (IV. 14.) határozat 2. pontjában, a l20l20Ż2. (Iv. 14.) hatáľozat 3.

pontjában a ,,Czegléđy Geľgő alpolgrírmestert'' szövegľész az ),a polgármesteď'
szövegľe,

9. a l21D022. (IV. |4.) határozat 1-3. pontjában, 12512022. (IV. l4') hatarozat I.
pontjában a ,jelen előteľjesztés'' szövegrész az ,,aZ előteľjesaés'' szcĺvegľe módosul;

10. hatályon kívĹil heÍyezi
a) a 9/2022. (|. 27 .) hatátozat utolsó mondatát,
b) a 94/2022. (Iv. 1 4.) hatźrozat,,és jóváhagyj ď' szövegtészét,
c) Ia4D022. (Iv. 14.) hatálrozat'(...)'' szövegrészét,
d) 11112022. (Iv. 14.) hatźtrozat felelőst meghatáĺozó részében a ,,Czeg|édv Gergő

alpol gáľmesteľ'' szövę gtészt,
e) 15712022. (V. 26.) batározat az ,,olY módon, hogy a részmunkaidőben

foglalkoztatottak is jogosultak a többletjavadalmazźĺs egészére" szövegľészét;

11. hatályon kíviil helyezi
a) a3l-53/2022- (I. Ż7.)
b) a73-9AD022. (II. 1s.)
c) a 133-154/2022. (tV. r4.)
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hatáľozatot'
Felelős: Jegyző
Hatáľidő: 2022.július 1.

(Szavazott 17 képviselő: l7 igen, egyhangú)

Napirend 6. pontja: Telepii|ésfejlesztési di)ntés meghozatala Budapest Fővóros III. kełiilet
lbrda-Békúsmegleľ épí'tési szabólyzatóról szlikí 20/201s. (W. 26.)
önkormdnyzati rendeleténe* @nÉsa módosítósa, a III. keľiilet
Hadríanus utca, Hatvany Lajos tłtca, a 63661/14 hrsz.-tł teľlłlet déIŮ

telekhatóra és a Kírdlyok tłtja últal hatdľolt tömb teľĺłletére
vonatkozóan, valamÍnt a Tervezésí szerzőídćs megkötése
(rósbeti)
ElőteĘesztóí: Czegléďy Gergő alpolgdłmester

Dľ. Kiss Lőszlő: kérdés, hozzászóläs hiányában szavazásra teszi fel az előteľjesztéshatéttozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő_testület elfogadta.

Budapest Főváros III. Kerĺitet obuda_nékásmeryer OnkormályzatKépviselő_testületónek

200 na22. (vI. 23.) Határozata

A Képviselő_testĺĺlet

(ryyhataroz, hogy
. Budapest Főviíros III. kerĹilet Óbuda-gekasmegyeÍ ýľítesi szabáIyzatźről szóló 20l20I8.

(VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: OBESZ) módosításĺĺnak megindítását
támogatja a Hadńanus utca, Hatvany Lajos utca, a 63664114 hľsz.-ú teľület déli
telekhatĺáľa és a Királyok úda által hataľolt tómb teľtiletére vonatkozóan, valamint felkéri
a polgáľmestert, hogy az oBgsz módosítása során, a paľtnerségi egyeztetés helyi
szabźiyairil szóIó luŻ022. (V. 30.) önkormanyzati ľendeletben meghatźtrozottszabályok
szeľint folytassa le a partnerségi egyeztetést,

. felkéri a polgármestert, hogy az oeBsz Hadľianus utca, Hatvany Lajos utca, a 6366411,4

hrsz.-ú teriilet déli tęlękhatźra és a Kiľĺĺĺyok utja ź.Ital hatłĺrolt tömb teľtiletére vonatkozó
módosítására a teľvezési szeľződést kösse meg.
Felelős: Polgĺíľmesteľ
Hatrĺľidő: döntést kĺivető 2 hét

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 7. pontja: Javaslat a Képviselő-testiilet 2022. II.fdléves munkatervére
(Iľlźsbeli)
Előterjeszíő: Dn Kiss LószkÍ polgúrmester

Dľ. Kiss Lászlő: kérdés' hazzászőlźts hiányában szavazásra teszi ťeI az előterjesztés hatáľozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testiilet elfogadta.
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Budapest F'őváros III. Keľĺitet ibuda-ľókásmeryer onkormányzat Képviselő-testĺĺletónek

20112022. (vI. 23.) Határozata

A Képviselő_testiilet

úgy llatároz, hogy elťogadja az előteľjesaés melléklęte szerinti Ż022. II. féléves
munkatervét.
Felelős: Jegyző
Hatĺĺľĺdő: azonnal
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangli)

Napírend 8. ponlja: Döntés a 2022/2aB-as nevelěsi év óvodai elldttúslźľóI
(rdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Lltszló polgórmester

Dľ. Kiss László: kéľdés, hozzászőlás hirínyában szavazásra teszi fel az előteľjesńéshatérozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testiilet elfogadta.

Budapest F'ővĺĺľos III. Kerĺilet otuda_Békásmegyeľ Onkormányzat Képviselő-testületének

202ĺ2022. (vI. 23.) Hztározlta

A Képviselő-testiilet

tęyhatároz, hogy

a?O22l2023-as nevelési évben az obuda_Békásmegyer onkoľmány.zatfemtartásában
működő Ágoston Múvészeti ovoda,'Óbudai Vackoľ Óvoda, obudai Mesevilág
Óvoda, Csěĺesznyeviľág Mrivészeti ovoda, obudai Hétpettyes Óvoda, Pitypang
Művészeti Óvoda, oouáai Százszorszép Óvoda, Óbudai Almáskęľt Óvoda, Óbuoai
Meseerdő ovoda, obudaĺ Gyermekvilág ovoda, Gyeľmeksziget Montessoľi Óvoda
150 óvodai csopoľtjában biztosítja az óvodai ellátást az előteľjesztés l. melléklete
szerinti tartalommal.
Felelős: Polgáľmester
Határidő: 30 nap

a2a22l2023-as nevelési évben az Óbud"_Békásmegyeľ Önkormányzat fenntaľtásában
működő Óuudai Hétpettyes Óvoda és az obudai Szźnszorszép ovoda egy-egy
csopoľtjában, a Cseľesznyeviľág Mrivészeti Óvoda két csoportjában engedélyezi a
maximális létszám túllépését, az előteľj es ztés Ż. melléklete szerinti taľtalommal.
Felelős: Polgáľmesteľ
Hatáľĺdő: 30 nap
(Szavazott l8 képviselő: l8 igen, egyhangú)
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Napirend 9. pontja: Döntés az óbudai Kuttuľlűtis Kiirpont Nonpľoftt Klt ĺigłvezetőÍ
pólydzatúnak kiírósórót, az ibrdai Kuttuľdlis Központ Nonprofit Kft.
vezetőjének ídeiglenes megbízósóľól, valamint az iłglvezető
bérkiegészítéséről
(Irósbeli)
Előteĺjesztő: Dr. Kíss LđszIó polgđrmester

Dr. Kĺss Lászlőz kérdés, hozzászőlás hiányában szavazásra teszi fel az eltĺteľjesztés hatrĺrozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testĹilet elfogadta'

Budapest Főváľos III. Keľĺilet ibuda_Békrísmegyer Önkormányzat Képviselő_testĺiletének

203ĺ2022. (vI. 23.) Határozata

az obudai Kultuľális Kłizpont NonpľoÍit Kft. ĺi5rvezetői páÄyálzatának kĺíľásĺĺľĺíl, az
Óbudai Kultuľális Kiĺzpont Nonpľofit Kft. vezetőjének ĺdeiglenes megbízásáľól,
valamint az iigyv ezető béľkiegészítéséről

A Képvĺselő_testÍilet

űgyhatároz, hogy

l. pětlyázatot íľ ki azabudai Kultwális Központ Nonpĺofit Kft. ügyvezętői munkaköľének
betöltéséĺe az előterj esztés melléklete szeľinti taľtalommď.

2' a kultuľlális intézrnényekben foglalkoztatottak munkaköľeiről, az intézményvezetői
pályazat lefolytaĺĺsrĺnak ľendjéról, valamint az egyes kultuľĺílis tríľgyú ręndeletek
módosításrĺról szóló 3912020. (X.30.) EMMI ľendelet 5. $ (9) bękezdése alapjźnmegbizza
- legfeljebb 120 nap időtartamra, illetve aInígazúj ügyvezető megbízásľa kerĹil - Mozola
Viktóľia Máriát az Óbudai Kulturális Központ Nonpľoťrt Kft. ügyvezetői feladatainak
ellátásával.

3. a928/2021. (xII' 2}.)határozatanak 2.2.pontjátazal.ábblak szerint módosítja:

,,2.2. A Képviselő-testĹilet űgy hataroz, hogy az előteľjesztőiVłegészítésľe ťlgyelemmęl
módosítja a 34Il2al6. (V.20.) hatźlrazatot és 20Ż2. janurĺľ l' napjától Lórincz Edina
ügyvezető alapbérét havi bruttó 948 000 Ft, azaz kilencszŁnegyvennyolcezeľ ťorintbaĺr
állapíĘa meg.''

4. ťelhatalmazza a Polgármestert a vezető tisztségviselő munkaszerzódésének 3. pont
szerinti módo s ítás an ak aláít ětsár a.
Felelős: Polgármesteľ, lKK Nonpľoťrt Kft. ügyvezetóje
Határidő: 2022. jt/'ius I.

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napiľend 10. A) Végleges döntés az obuďai Rendelők Egěsuégiigli Szolgdltaĺó Nonprolit Kft-
nek a Szent Margit Renďelőintézet NonproJit Kft-be tijrténő beolvadósúról,
vaglonméľIeg-terve4et, vaglonleltór-tervezet, feliigĺelőbizotÍslŕgí jelentés,
tovlÍbblź az egłesíilési szerzőďést is magóbanfoglaló ótalakullÍsi teľv és az únevő
túrs as úg a l ap í'tó o k ír at mó dos ít ús d n a k e lfo g łdlts óľ ó l
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B) Végteges döntés az lbudoi Rendelők Egésaégíůgli Szolgđltató Nonproftt Kft-
neh a Szent Maľgit Renďelőintézet NonproJit Kft-be történő beolvaddstiľól,
dtalakullísi tem és annak mellékleteinek (vaglonmérleg-tervezet, vagyonleltdľ-
teľvezet, teliipelĺĺbízottsógi jelentćs, eglesiilési szerzőĺtés, alapífuí okiłat

. módosítlŕs) elfogadúsóróI
(Irúsbeli)
Előterjesztő: Czegléďy Gergő alpolgółmester

Dľ. Kiss Lászlĺi: kéľđés, hozzźszőläs hiányában szavazěłsta teszi fel az A) és B) előterjesztés
hailíľozati j avaslatait'
Megállapítja, hogy azokat a Képviselő-testĹilet elťogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Ótuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Képvĺselő_testületének

2a4 ĺ2022. (vI. 23.) Hartározata

A) Végteges dtintés az ibudai Rendelők Egészségĺigyĺ Szolgáttató Nonprofit Kft.-
nek a Szent Maľgĺt Rendelőintézet Nonprofit Kľt_be ttiľténő beolvadásáľól'
varyonméľleg_telvezet, varyonleltáľ_tervezet, felĺiryelőbizottsági jelentés'
továbbá az eryesülési szeľződést is magában foglaló átalakulĺĹsi terv és az äfuevő
társaság alapító okiľat mĺĎdosításának elfogadásáľól

A Képviselő_testület

ugyhatároz, hogy

1. véglegesen đönt az Óbudai Rendelők Egészségiigyi Szolgáltató Nonpľofit Korlátolt
Felelősségiĺ Tarsaság (továbbiakban: obudai Rendelők Nonprofit Kft.,
cégiegyzéksziím: 0l-09-286942, szélr'he|y: 1032 Budapest, Vörösvéri tn 88-96.
szrĺm) beolvadással történő egyesiiléséről az Atalakulási Teľv, az annak mellékletét
képezo vagyonméľleg-tewezet és vagyonle|tár-tervezet alap1álĺ és do,nt aľľól, hogy
az egyesĹiléshęz (beolvadáshoz) ftződő joghatások 2022. augusztus 31. napjan
álljanak be azza|, hogy amennyiben a cégbíróság eddig az időpontig nem jegyzibe a
beolvadłást, úgy a beolvadás időpontja a beolvadásnak a cógnyilvántaľtásba történő
bejegyzésének a napja. A beolvadás eredményeképpen az obudai Rendelők
Nonprofit Kft. beolvad a Szent Margit Rendelőintézet NonproÍit Korlátolt
Felelőssé gtĺ Társaságba (továbbiakban : S zent Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft .,

cégiegyzékszźtm: aL09-917657, szék'hely: fi32 Budapest, Vörösváľi út 88-96.
szärĺl), amely átvevo társaság vźitozatlaĺ cégformában, koľlátolt felelősségii
tiíľsaságként mfüödik tovább' Tekintettel aľľa, hogy azobuđai Rendęlők Nonproťrt
Kft' és a Szent Margit Rendelőintézet NonproÍit Kft. egyediili tag|a is Budapest
Főváľos III. Kęrület Óuuaa-gekasmegyer Önkoľmĺányzata, így a beolvadás sarán az
Óbudai RendelőkNonpľofit Kft-től megváló tag nincs.

2. dĺjnt arľil, hogy elfogadj a a, obudai Rendelők NonpľoÍit Kft. beolvadi társaság és
a Szent Margit Rendélőintézet Nonpľofit Kft' áwevő társaság Átalakulási Tęrvhez
csatolt vagyonméľIeg-tervezetét, vagyonleltár-tervezetét és a felügyelőbizottsági
jelentést.
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3- dönt aľról, hogy elfogadja az Átalakulási Tervnek megfelelően a külön íven csatolt
egyesülési szerz<ĺdést, amely męllékletként tartalmazza aZ átvęvő tarsaság alapító
okirat módosítását. Továbbá elfogadja a Szent Maľgit Rendelointézet Nonprofit Kft.
átvevő tĺírsaság alapító okiľat módosítását és a módosĺtásokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot.

4. az egyestilést (beolvadást) követően fennmaradó Szent Maľgit Rendel<ĺintézet
Nonproťlt Kft. átvevő társaság főbb adatait az alźtbbiakban állapítja meg:

a. Áwevő Társaság cégneve: Szent Maľgit Rendelőírftézet Nonproťrt Korlátoĺt
Felelősségiĺ Társaság

b. Atvevő Társaság rövidített cégneve: Szent Margit RęndelointézetNonprofit Kft.
c. Átvevő Tĺírsaság székhelye: 1032 Budapest, Vcirösv'ĺri út 88-96.
đ. Átvevő Tlĺľsaság telephelye(i):

I. 1031 Budapest, Ányos utca2.
il. 1039 Budapest, Fĺist Milán utca 28'
ilI. 1039 Budapest, Csobánkat& 6232|/1'49.
IV. 1033 Budapest, Laktanya utca 18351/1.
V. 1033 Budapest, Pethe F. tér 1'

VI. 1032Budapest,T826717.
e. Átvevő Társaság főtevékenysége: 86.22'08 Szakoľvosi jáľóbeteg-eltátás
f' Átvevő Tĺĺľsaság tevékenységi köľei:

I. 47.73'a8 Gyógyszeľ-kiskereskedelem
il. 47.78'08 Gyógyászati teľmékkiskereskedelme
m. 47.75'08lllatszęľ-kiskeľeskedelem
IV. 49.39'08 M.n.s' egyéb szarazfül.di személyszállítás
V. 52.10'08 Raktráľozás, taĺolás
u. 52.21'08Szárazfijlđiszállítástkiegészítő szolgźitatás
Vu. 56.29'08 Egyéb vendéglátás
VIII. 62.01'08 Szłímítógépesprogľamozás
x. 62.a2'a8 Információtechnológiai szaktanźlcsadás
X. 62.a3'08 Szĺĺmítógép-üzemeltetés
XI. 6Ż.a9'08F.gyébinformáció_technológiaiszolgáltatás
xu. 63.11'08 Adatťeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
XilI. 64.Ża'08Yagyonkezelés (holding)
XIV. 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

Ĺizemeltętése
XV. 68.32'08Ingatlankezelés
XVI. 72.20' 08 Társadalomtudományi' humán kutatás, fejlesztés
xV[I. 77.33'08lľodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
XVIII. 77.39'08 Egyéb gép,tárgyi eszköz kölcsĺjnzése
XIX. 81.10'08 Epitményizemeltetés
XX. 81.2l'08 Általánosépülettakarítás
XXI. 81.22'a8 Egyéb épület-, ipari takarítás
XXII. 81.29'08 Egyéb takaľítás
XXIII. 85.32'08 Szakmai kĺĺzépfokú oktatás
)oilV. 85.51'08 Sport, szabadiđős képzés
XxV. 85.52'08 Kultuľális képzés
XXVI. 85.59'08 M.n's. egyéb oktatás
XxVn. 86. l0'08 Fekvőbeteg-ellátás
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XxVuI. 86.2 l'08 Általĺnos jłóbeteg-ellátás
xxx. 86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
xXX. 70.10'08 Üzletvezetés
XxxI. 86.23'08 Fogoľvosi járóbeteg-ellátás

g. Átvevő Társaság töľzstőkéje: 4.000'000,_ Ft
h' Atvevő Társaság ügyvezetője: Dľ. Budai Andľás (anyja neve:

születési idől _ .' lakcím: ) 2023.
március 19. napjáig

i. Átvevő Táľsaság felügyelőbízottsági tag|ai:
I. Mészáľos Tiborné (anyja neve: L lakcím:

\2024. decęmber
3l. nápjráig

II- Newman Sarah Tímea (anyja neve: lakcím:
' 

.l 20Ż4. decembeľ 31. napjáig
Ill'Debľéczeny István (anyja neve: lakcím:

\Ża24. december 31. napjáig
j Átvevő Trĺľsaság könyvvlzsgálója: BALLA AUDIT Könywizsgáló és

Könyvelő Koľlátolt Felelősségti Tarsaság (cégiegyzékszátm: 01-09-716408'
székhely: 1038 Budapest, Eziistkő utca 8. szám, személyében felelős
könyvvizsgáló: Dr. Balla István Srándor) 2a22. októbeľ 31. napjáig

k. Atvevő Tĺĺľsaság elektronikus kézbesítési címe: titkaľsag@obudaiľendelok.hu

5. dĺjnt atő|, hogy ťelhatalmazza az Óbudai Rendelők Nonpľof,rt Kft. vezętó
tisztségviselőjét, Dľ. Budai Andrást az egyesülési szeľződés és a jogutód táľsaság
létesítő okiratĺának tarsaság részéľől történő alétítéséxal, valamint dönt aľľól, hogy az
Óbudai Rendelők Nonproťrt Kft. beolvadó táľsaság iigyvezetőjét, Dr. Budai Andrást
bízza męg azzal, hogy intézkedjen az egyes jogi személyek átalakulásaról'
egyesüléséľől'szétvéůásélról szóló Ż0l3.évLCLXXVI. töľvény 9. $-a szerinti közlemény
ktözzététęlétol, az átalakulás cégbírósági bejelentésére a beolvadó társaság és az
átalakuló tiĺľsaság ügyvezetoje köteles.
Felelős: Dr' Budai András ouudai Rendelők Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: Ż022. jtnius 30.

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangu)

Buďapest Főváľos III. Kertilet Óbuda_nókásmegyer onkoľmányzat KépvÍselő_testiiletének

205 120Ż2. (vI. 23.) Hatńrozata

B) Végleges döntés az obudai Rendelők Egészségügyi Szolgĺĺltatĺó NonpľoÍit Kft -nek
a Szent Maľgit Rendelőintézet NonproÍit Kft_be tłirténő beolvadásáľĺíl' átalakulási
terv és annak mellékleteinek (vagyonméľleg-tervezet, vagyonleltár-tewezet,
felíigyelőbŁottságĺ jelentés, egyesťilósi szerződés, alapítĺó okirat módosítĺ{s)
elfogadásáról

A Képvĺselő_testület

űgy határoz, hogy

1. véglegesen dĺint az obuđai Rendeltĺk Egészségiigyi Szolgáltató Nonpľofit Koľlátolt
Felelĺĺsségű Tĺĺrsaság (továbbiakban: obudai Rendelők Nonprofit Kft., cégjegyzékszálm:
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0i-09_28ó942, szél<hely l03Ż Budapest, Voľösvári út 88-96. szám) beolvadó táľsaság

Szent Maľgit Rendel<iintézet Nonpľoťrt Korlátolt Felelősségtĺ Táľsaság (továbbiakban:

Szęnt Margit Rendelointézet Nonpľofit Kft., cégjegyzékszćlm:01-09-9l7657, székhely:
l032 Budapest, Vörösviĺri út 88-96. szám) átvevő táľsaságba töľténo beolvadásáľől azzal,
hogy az átvevő taľsaság vźńtozatlan cégfoľmában, koľlátolt felelősségtĺ táľsaságként
mríködik tovább.

2. dönt aľróI, hogy elfogadja az Átalakulrísi Teľvet, illetve a' Átalakulási Teľv részét képező
átalakulás előtti vagyonméľleg-tervezetet és vagyonleltiáľ-tervezetet, az átalakulást
követő vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltáľ-teľVezetet, továbbá az ezelr'hez
kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentést'

3. dönt aľľól, hogy elfogadja az Óbudai Rendelők Nonpľofit Kft' beolvadó táľsaság

vagyonméľleg-tervezetét, vagyonlęltiĹr-tervezetét és a feliigyelőbizottsági jelentését.

4' dönt arról, hogy elfogadja az Átalak.lási Terv melléklętét képezo' krĺlön íven csatolt
egyesülési szeľződést, amelynek mellékĺete a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Kft.
átvevő tĺírsaság alapító okiľat módosítása és módosíüásokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata. Dönt aľľól, hogy elfogadj a az ěttvevő társaság alapító okiľat módosítasát

és a móđosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapító okiľatot.

5. dönt arľól, hogy kilépő taggal kapcsolatos elsziímolásľól ręndelkeznie nem kell, mivel a
beolvadó társaság e" aa-át 

"vđ 
társaság is Budapest Fővríĺos III. Keľiilet, obuda-

Békásmegyęľ Önkoľmányzat kizárólagos tulajdonában álló, így egyik ĺĺľsaságbó1 sem
lép ki tag.

6. dönt arról, hogy az egyesülés (beolvadás) időpontjaként 2a22. augusztus 31. napját

hatźttozza meg azzaI, hogy amennyiben a cégbíróság eđdig a napig nem jegyzi be a
beolvadást, úgy a beolvadás időpontja a beolvadásnak a cégiegyzékbe történő

bejegyzésének a napja.

7 . dönt aľról, hogy a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft. részéľó| fęlhatalmazzaDr.
Budai András vezető tísztségviselőt az egyesülési szeľzodés aláirźsźlta.

8. dönt aľról, hogy a beolvadást követően az tttvevő trírsaság főbb adatai aza|źbbiak:

a. Átvevő Társaság cégneve: Szent Maľgit Rendelöintézet Nonprof,rt Koľlátolt
Felelősségtl Táľsaság

b. Átvevő Taľsaság rövidített cégneve: Szent Margit Ręndelointézet Nonproťrt Kft.
c. Átvevő Taľsaság székhelye: l032 Budapest, Vörösváľi út 88-96.
d. Átvevő Társaság telephelye(i):

I. 1031 Budapest, Ányos utca}.
II. 1039 Budapest, Füst Milán utca 28.

ilĺ. 1039 Budapest, Csobánkatér 623211749.
IV. 1033 Budapest, Laktanya utca 18351/1.
V. 1033 Budapest, Pethe F. téľ 1'

u. 1032 Budapęst, 18Ż6717.
tvevő Táľsaság főtevékeny sé ge : 8 6 .Ż2' 0 8 S zakorvosi j rĺróbete g-ellátás

tvęvő Táľsaság tevékenységi körei :

e.L
f.Á

1sl30



I. 47.73'a8 Gyógyszeľ-kískereskedelem
II. 47.78'08 Győgyászati termékkiskeľeskedelme
ru. 47 .7 5'08 Illatszeľ-kiskereskedelem
IV. 49.39'08 M.n.s. egyéb szźlrazfüldi személyszállítás
v. 52.10'08 Raktaľozás, táľolás
VI. 52.2l'08Szarazfiildiszállítástkiegészítőszolgáltatás
vII. 56.29'08 Egyéb vendéglátás
Vru. 62.01'08 Számítógépesprogľamozás
x. 62.02'08Információ-technológiaiszaktanácsadás
X' ó2.03'08 Szĺĺmítógép-tizemeltetés
XI. 62.09'08Egyébinformáció-technológiaiszolgáltatás
XII' 63.11'08 Adatfeldolgozas, web-hoszting szolgáltatás
XIII. 64.20'08Vagyonkezelés (holding)
XIV. 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Xv. 68.32'08Ingatlaľrkezelés
XVI. 72.20'08Tĺírsadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
XVu. 77'33'08 Iľodagép kölcsönzése (beleéľtve: számítógép)
XVIIL 77.39'08 Ęgyeu gép, tárgyi eszköz kölcsönzésę
XIX. 81.10'08 Epítményüzemeltetés
Xx. 81.21'08 Általános éptilettakaľítás
XXI. 81.22'a8 Egyéb épĹilet-, ipaľi takaľítás
XXII. 81.29'08 Egyéb takarítás
XxuI. 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
XXIV. 85.51'08 Sport, szabadiđős képzés
XXv. 85.52'08 Kultuľális képzés
XXu. 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
XXv[' 86. 1 0'08 Fekvőbeteg-ellátás
XXVil. 86.2 1'08 Általános jáľóbeteg-ellátás
xXX. 86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
XXx. 70.10'08 Üzletvezetés
XXXI. 8ó.23'08 Fogorvosi jáľóbeteg-ellátás

g. Átvevő Táľsaság töľzstőkéje: 4.000.000,- Ft
h' Atvevő Táľsaság ügyvezetője: Dr' Budai Andľás

születési idő: - ) lakcím: 202'3.

mrírcius 19. napjáig
i' Átvevő Táľsaság felügyelőbizottstryitagjai:

I. Mészáľos Tibomé (anyja neve: l, lakcím:
2024. decembeľ 31.

napjáig
II. Newman Sarah Tímea (anyja neve: lakcím:

. '2024. december 31. napjaig
III' Debľęczeny- István (anyja neve: lakcím:

. Ż0Ż4. december 31. napjáig
j Átvevő Tarsaság könyvvizsgálója: BALLA AUDIT Könyvvizsgáló és Ktinyvelő

Korlátolt Felelősségű Táľsaság (cégjegyzéksztlm: 01-09-716408, székhely: 1038
Budapest, Ezüstkő utca 8. szám, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Balla
István Sándor) 2022.októbeľ 31. napjáig

k. Átvevő Társaság elektľonikus kézbesítési címe: titkaľsag@obudairendelok.hu

9. dönt aľĺól, hogy felhata\mazza a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft. vęzęto
tisztségviselőjét, Dr. Budai Andľást az egyesülési szerződés társaság nevében történó
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aláításfua, valamint dĺlnt aľról, hogy az ouuaaĺ Rendelók NonproÍit Kft. beolvadó
táľsaság ügyvezetójét bizza meg azza\, hogy intézkedjen az egyes jogi szeméiyek
átalakulásáról, egyesiiléséről' szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 9. $-a
szęľinti közlemény közzététe|érő|, az átalakulás cégbírósági bejelentésére a beolvadó
tłáľsaság és az źt&evő tĺĺľsaság ĺigyvezet<ije együttesen köteles.

Felelős: Dr. Budai András Szent Margit RendelŐintézet Nonpľofit Kft. iigyvezetője
Határidő: 2022. junius 30.
(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)

Napírend 11. pontja: Budapest III. ker. ibuda-Békósmegler onkormónyzata Költségvetési
Szerve ket Kis zo tgóló I ntézmény Szervezeti és M űĺköděs i Szabólyzatúnak
módosítdsa
(rósbeli)
ElőÍełjesztő: Czeglédy Gergóí alpolgórmester

Dľ. Kiss Lĺíszló: megadja aszőt Puskás Péter képviselő úrnak.

Puskás Péteľ: az ę|őzó napirendhez kapcsolódva kérdezi, hogy az elózó szavaztĺs alkalmával
mind a két pontról szavaztatott_e polgármester úr?

Dľ. Kiss Lászlĺí: igen.
További, kérdés, hozzaszo|ás hiányában szavazźsra teszi fel az e|oteqesztés hataľozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testtilet elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet oľuaa_Békásmegyer Onkormányzat Képvĺselő_testiiletének

206 ĺ2022. (vI. 23.) Határazata

Budapest III. ker. lbuĺa_notĺsmegTeľ Önkormányzata Kiiltségvetési Szerveket
KiszolgálĺĎ Intézmény Szervezeti és MíĺkÍidési Szabályzatának mĺódosítrĺsrĺrĺíl

A Képviselő-testület

ilgy hatźttoz, hogy
1. Budapest III. keľ. Óbuda-gét ĺísmegyer Önkoľmrínyzata Költségvetési Szerveket

Kiszolgáló Intezméĺy Szeľvezeti és Működési Szabályzatát módosít1a, az etlhez
szükséges foľľást az áitalźnos taľtalék teľhéľe 4.500.000.-Ft + járulék ĺisszegben
biĺosítja, és az előterjesztés melléklete szęľinti taľtalommal elfogadja;

2. Budapest III. ker. Óbuda-getásmegyer onkoľmányzata Költségvetési Szeľveket
Kiszolgáló Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatĺĺnak módosítása tźtrgyábarl
e l fo g adott 29 9 l 20 l 8 . (v .2 4 .) Hatér ozatáú hatĺílyon kíviil he lyezi.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napiľend 12. pontja: Szent Margit Rendelőíntézet Nonprofit Kft. Alapí,tó okírat módosítđsa, új
telephely felvétele - 1039 Budapest, Pais Deuő utca l-3. szdm alattí
gtermekfogorvosi
(Irósbeli)

ľendelő

E lćíte rj e s ztő : C ze g Ié dy G e ľ gő alp o lg órmes te r
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Dľ. Kiss LĺĹszló: kérdés, hozzźtszólés hiányában szayazősra teszi fel az előterjesztés hatáľozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľiilet oĺuoa_Békásmegyer önkormányzat Képviselő-testĺiletének

207 /2022. ľr. x.) Határozata

Szent Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft. AtapítĺĎ Okiľat módosításáľĺĎl' űj Úelephely
felvételéről _ 1039 Budapest, Pais Dezső utca l-3. szám alatti gyeľmekfogorvosi ľendelő

A Kópviselő_testület

a Szęnt Maľgit RendelőintézetNonpľofit Kft. AlapítÓ okiľatát az előterjesztés 1. melléklęte
szeľinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommalelfogadja.
Felelős: Dr. Budai András iigyvezető ígazgatćl
Hatáľĺđő: azolľľtal
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 13. pontja: Az Esernyőís ibrĺri Kulturólis és Sport NonproJit Kft. dltat elldtott

feladatok bővítése
(Irósbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Dľ. Kiss László: megadja a szót Gyepes Áa,ĺm képviselő úmak.

Gyepes Ádám: 2020. őtaaz obuda Ú;sĺg mélyľepülésbe kezdett. A korábban közkedvelt kęrületi
újságot egészen egyszeľűen pártlappá alakították. A tavaszi orszátggyulési kampĺínyban többszöľ
is megsértették a vtiasńásitörvényt' Szabó Tímeát előnyben részesítették az összes többi jelölttel
szembęn. A vźiasztétsi bizottság döntését a következő lapszĺímban közzé kellett volna tenni, ami
azóta sem történt meg. Az újság ťelelős kiadója az Esemyős obudai Kultuľális és Sport Nonprofit
Kft. iigyvezetóje lesz. Ez a lépés egyértelműen eľősíteni fogsaazújság politikai elfogultsálgźú., ezért
az előterjesztést a FIDESZ fľakció nem támogatja.

Dľ. Kĺss Lászlĺó: mindęnkinęk saját joga vaflazértékíté|etbez.
2aL4-2a13 közĺitt a Keľület oiszággyťilési képviselője volt, a népszeľii Óbuda Ú;sĺg tet
alkalommal értęlmezte teljesen koľrekten a sajtószabadságot. Az egyik, amikoľ még arra is
iigyeltek, hogy kisebb betűméľettel szedjék a fogadóóľáĄát, bármelyik másik országgyűlési
képviselő fogadóóľájĺíhoz képest. A másik, hogy egyetlen cikk kivételével, a megkérdezése nélkül
hazuďoztak aľról, amit mondott. Azt érti, hogy ez a FIDESZ frakciónak nem tetszik, đe Szabó
Tímea mégiscsak országgyÍllési képviselője a Kerületnek. Korábban mind a két országgytĺlési
képviselő, igy Yarya Mihály és Szabó Tímea is helyet kapott az tĄsägban' mindkettőjük
folyamatosan megjelent a lapban.

Puskĺĺs Péteľ: az,hogy azujságelťogult vagy sem' megítélés kéľdése.
Gyepes ĺaam képviselótĺíľsahozzászilásában szeľepelt még egy źiIítáĺs, amely szerint az űjság
jogsértő magataľtást tanúsított avéúasztási kamplányban, amit ęgy aľrailletékes szerv megállapított
és kötelezte a, obuda Újságot, hogy a következo |apszámban a szükséges módosításokat,
helyľeigazításokat tegye ńeg. Erľe J mai napig nem keľült sor' Úgy gondolja, hogy ez nem
megítélés kéľdése, hanem ha töľténik egy jogszabályséľtés, akkor a következményeket viselni kel1,
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źLz ott megszabott szankcióknak eleget kęll tęnni. A FIDESZ frakció álláspontja szeľint az újság
nemcsak, hogy elfogult, de a múködésę is jogszabályséľto.

Dr. Kiss László: ezek elég nagy szavak alap nélkül. Az Óbuda Ú3sĺgtan például a kisebbségi
frakciók korlátozrás és cenzíľa nélkiil mondhatják el álláspontjukat a Képviselő-testület
döntéseiről. Koľábban viszont az is elĺífoľdult, hogy a lap egy pźrtfizetett hirdetését is cęnzúrazta.
Úgy gondolja, hogy a KESMA (Kĺizép-Euľópai Sajtó és Média Alapítvrĺny) biľodalom
huszonvalahány sajtóteľméke is a napokban fogia k0zolni azt a helyreigazítást, amit az
onkormrány zatra vonatkozó hazvg állítások miatt kell m9BÍennie.
Azt gondolja, hogy ha bármilyen kötelezettsége van az obuda Úisagnak, azt teljesíteníę kell.

Puskás Péter: az obuđa Újsag töľvényt séľtett a vźiasńási kampányban. Ez nem megítélés
kéľdése, hanem ezt egy arra illetékes szerv' a választási bizottság is kimonđta.
A lap törvényséľt<i volt a viílasztási kampányban, előnyokhöz juttatta Szabó Tímea képviselő
asszonyt a jelöltekkel szemben. Eztkar lenne letagadni. Ha mégis találnának egy jogi kískaput,
hogy mégsem kellene azobuda{Jjságban megjeleníteni, lelkĹik Ąta.Eznem olyan kéľdés, hogy
a cikkek politikailag ríltalában elťogultak vagy sem' ęz egy konkľét jogséľtés volt, amire -
véleménye szeľint - az elmult időszakban nem volt példa.
A vĺĺlasztási kampány utłán méltó megkoľonázása volt az obuda Ú3sĺg mélyrepülésének az a
választási bizottsági döntés, ami jogszeľĺĺen is kimondja, hogy jogsértő volt.

Dr. Kiss Lrĺszló: valószínĹĺleg ebben nem fognak egyetérteni, de úgy gondolja, hogy anapirendhez
ez a vitanem szeľvesen tartozik.
További kérđés, hozzásző|źls hiányában szavazásrateszi fel az előterjesztéshatźtrozati javaslatát.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. KeľüIet Óbuda_ľékásmegyer onkoľmáayzat Képviselő_testiiletének

208 /2022. (vI. 23.) Hatńrozata

az Eseľnyős ibudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ĺńltal ellĺĺtott feladatok
bővítéséľől

A Képviselő-testtilet

űgyhatźtroz, hogy
l. egyetért azzal, hogy az obuda újság felelős kiadója 2022. augusztus I. napjátől az

Esernyős obudai Kulturális és SportNonprofit Koľlátolt Felelősségű Tarsaság legyen,
2. elfogadja az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségiĺ

Tarsaság alapító okiľatrĺnak módosítását az eloteľjesztésbęn foglaltak alapjěln a
melléklet szeľinti tartalommal,

3. elfogadja az Esernyős obudai Kulturális és Spoľt Nonpľofit Korlátolt FelelősségĹĺ
Társaság ktizszolgáltatásí szetződésének módosítását az előterjesztésben foglaltak
ďapján a melléklet szeľinti tartalommal,

4. elfogadja az onkorm anyzatŻ)Z2. éviköltségvetésének az Esernyĺĺs Óbudai Kulturális
és Sport Nonpľoťrt Koľlátolt Felelősségű Táľsaság támogatása költségvetési soľ
megemelés ét 7 6 .l9 1 3 00 Ft-tal, amelynek foľrása a taĺtalék keľet.

Felelős: Esemyős obudai Kultuľális és Sport Nonprofit Kft. tigyvezetője
Hatáľĺdő: 1 -3' pont vonatkozásában:2022. július 31.

4. pont vonatkozás átbarĺ: azonrlal
(Szavazott l8 képviseló: 12 ígen,6 nem)
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Napírend 14. pontja: Bp. III. Flóľidn téľ 3. szóm alatti íngatlan alapitli okiratónak elfogaddsa
(rósbeli)
Etőterjeszíő: CzegléĺIy Gergő alpolgdrmester

Dľ. Kĺss László: kéľdés, hozzászőlás hirĺnyában szavaztstateszi fel az előterjesztéshatźrozati
javaslaüít.
Megállapítja, hogy azt a Képviselö-testülęt elfogadta.

Budapest Főv:Ĺľos III. Kerület Óbuĺa_Békĺĺsmeryeľ onkoľmányzat Képvĺselő-testületének

209 12022. (vI. 23.) Hatútozata

A Képviselő-testĺilet

az onkormänyzatvagyonríľól és a vagyont,áľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól
sző|ő l7l2014. (VI. 2.) önkorměnyzati ľendelet 16. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatďmazás, valamint 18. $ (4) bekezdésének ťrgyelembe vételével úgy hatłíroz,hogy

- tulajdoni hányada arányában hozzőjaru| a Budapest, II[. kerület, Flórián tér 3. szám
alatti, l 802 4 l 17 hrsz. -tt ingatlan tar sashźľ;zá töľténő alapitíshoz;

_ Azelőterjesztés mellékletét képezo táľsashŁi alapítő okiľatot elfogađja;

_ Az alapító okiľat és kapcsolódó dokumentumok aláiľására felkéri, Dľ. Kiss LászIő
polgĺĺrmesteľt.

Felelős: Polgármester, az Óbudai Vagyonkęzelo Zrt- vezérigazgatója
Határidő: döntéstől számított 60. nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend I5. pontja: Bp. III. Mókus u. I-3 suźm alattí Tóľsashóz módosítlźsokkal eglséges
s ze r ke zetb e fo g lalt a lap ító o kůr at d n a k j óv dh agl ú s a
(rdsbel)
Előterj esztő: Czegléďy Gergő alpolgóľmester

Dr. Kiss Lńszló: megadja aszőtZábő Attilaképviselő úmak'

záhő Attila: anapiľend kapcsrĺn bejelenti, hogy érintettség okĺín aszavazásban nem vesz ľészt.

Dľ. Kiss Lásztőz további kéľdés, hozzá.szőIáls hiĺĺnyában szavazásta tęszi fel az előteľjesĺés
hatźtr ozati j avasl atát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testĹilęt elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet ouuda-Békásmeryeľ Onkoľmányzat Képviselő-testiĺletének

2l0 12022. (vI. 23.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

az onkoľmányzatvagyonaľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásrĺľól
sző|ő l7l2a14. (VI. 2.) önkormányzati rendelęt 16. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott
felbatalmazás, valamint 18. s (4) bekezdésének figyelembe vételével úgy hatrároz,Ílogy
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1' Budapest Főváros III. Keľiilet' obuda- Békásmegyeľ Önkoľmźnyzat KépviselŐ-
testületének 59 4 l 2a2 l. (V. 1 4.) Hatérozatź,/. módosítj a a követkęzők szeľint:
a T-i01991 sz.vźútozělsiváztajz szeľintí (l79l3l1) közteriiletböl.229 m2-es teriilet
megváltási árźLt 14.77a.500.-Ft-ban, azaz tizennégymillió- hétszázhetvenezer_ ötszźn
forintban állapítja meg, melyet a Bp. III. 17914l5/N4 helyľajzi szĺmú ingatlan
tulajdonosának kęll megfĺzetnie 2022. dęcembeľ 31-ig.

2. tulajdoni hányada arányában hozzájarul a Bp. III. ker. I79l4/5 hľsz. alatt
nyilvĺíntartott, teľmészętben 1036 Budapest III. keľ. Mókus utca 17914/5, 1036
Budapest III. ker. Zichy utca 779l4l5 és t 036 Budapest III. ker. Óbudai vtca l,79l4/5
számok alatt található , 4448 m2 alaptenilehĺ ,,kivett irodahźu', udvď' megnevezésú
ingatlan társasházi alapító okiľatĺĺnak móđosításához és az előterjesztés mellékletét
képező' módosításokkal egységęs szęľkęzetbe foglalt tráĺsasházi ďapító okíratot és a
hozzá tartozó fiĺldľészlet használati megosztĺ{sáľól szóló vĺĺltozási vá.ł,;rajzot
elfogadja. Azalapítő okiľat és kapcsolódó dokumentumok alźÁľásźnafelkéľi Dr. Kiss
Läszló polgáľmesteľt.
Felelős: Polgiáľmester

Jegyzĺĺ
az obudai Vagyonkezelő NonpľoťÍ, Zrt. vezéngazgatőja

Hatĺĺridő: 2a22. decembeľ 31.
(Szavazott 17képviselő: 16 igen, 1 taľtózkodás)

Zóbó Attila képviselő szeméIyes érintettség okán nem vett ľészt a sząvazósban.

Napirend t6. pontja: Döntěs az onkormlÍnyzat tulajdondban dlló 19915/4 hrsz.-ti, 1037
Budapest, Csillaghegli út 24/B. szdm alattĺ kivett ipartelep Íngatlan
bérbeaďúsdľa vonatkoaÍ nyilvónos plźlyózat eredményértĺl
(rdsbeli)
E lőterj esztő: C zeglédy G e ĺgő alp o lgúr mester

Dr. Kiss Lász|őz kéľdés, hozzászóIěls hirínyában szavazásrateszí Íbl az előterjesztéshatározatí
javaslatát.
Me gállapíd a, ho gy azt a Képv iselő-te stiilet elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľíilet otuda-Békásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testületének

21l 12022. (vI. 23.) H.atär ozata

A Képvĺselő-testůilet

az Önkoľm ányzat vagyonłĺľól és a vagyont fugyak feletti tulajdonosi jogok gyakortásáról
szőló l7l2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 1ó. $ (1) bekezdésének figyelembe
vételével űgy batároz, hogy

1. a Budapest Főviíľos ĺII. KęľĹilet, obuda-Békásmegyer onkormrányzat tulajdonában
állő 1991514hrsz.-ű,1037 Budapest, Csillaghegyi iftŻ4lB. szám alatti kivett ipartelep
ingatlan béľbeadásara vonatkoző - a Képviselő-testület rc8/Ż022. (IV. l4.) számú
határozata alapján kiírt _ nyilvános pźÄyźnatot (tekintettel arľa, hogy a beadási
hatáľiđőig pályazati ajan1at nem éľkezett) eredménytelennek nyilvánítja.
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2. hozzájárul a Budapest Fővaros IIl. Kęľülęt, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
tulajdonában źLllć, l9915l4 hľsz.-ú, 1037 Budapest, Csillaghegyi út 24/B. szám alatti
kivett ipartelep ingatlan bérbeadásaľa vonatkozó nyilvános páLyánat ismételt
kiírásĺához változatlan feltételekkel.

3. felkéľi az Óbuđai Vagyonkezelő Nonprofit Zĺt-t a fentiek szeľint apá|yázat kiíľásáľa
és lefolytatására valamint aľľa, hogy a pályźľzat eredményéľől szóló javaslatot a
Képviselő-testület elé döntésho zatalra nyrijtsa be.

Felelős: az Óbudai Vagyonkezeló Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőja
Határidő: a dĺjntést követő ó0 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 17. pontja: Döntések ą7, Onkormónyxat tulajdondban ótló 65552/11 helyrajzi szúmú,
1039 Buďapest, ZipernowsĘ Kóroty utca 1-3. szóm alatti ingatlan
udvaľdn ótló 8 tanÍeľmes épiilet (752 Írŕ teríilettel) bérbeaddsóra
vonatkozlĺ nyilvdnos plźlydzatokľlíl
(IrásbelĐ
Előterjesztő: Czeglćdy Gergő alpolgú.rmester

Dľ. Kiss Lászlĺí: kérdés, hozzászőléts hiányában szavazásra tęszi fęl az előterjesńéshatáltozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testiilet elťogadta.

Budapest Főváľos III. Keľůilet obuaa_Békásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testĺiletének

212 n022. (vI. 23.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

az onkorměnyzat tulajdonában áIló egyes vagyontárgyak bérbeadásríľól 9120|5. (It. 16.)
önkormányzati ľendelete I|l/A. $ valamint az onkormányzat vagyonĺíról és a
vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló |7l20l4. (VI. 2.) önkormányzati
rendelete 2l. $-a ťlgyelembe vételével úgy hataĺoz, hogy

1. a Budapest Főváros III. Keľiilet, Óbuda-Békásmegyer onkormanyzat fulajdonában álló
65552111 helyľajzi számí, 1039 Budapest, Zipernowsky Karoly utca 1-3. szłím alaťti
ingatlan udvaľiĺn álló 8 tantermes épiilet (752 Í# teľtilettel) bérbeadására vonatkozó _ a
Képviselo-testület l10lŻ022. (Iv. 14.) számű hatálrozata alapján kiírt - nyilviínos
pźůyźaatot (tekintettel arra, hogy a beadási hatáľidőig pälyazatí ajánlat nem érkezett)
eredménytelennek nyilvánítja.

2, hozzájarul a Budapest Főváľos III. KerĹilet, ouuaa-gekásmegyeľ Önkoľmányzat
tulajdonában ál1ő 65552/1'l, helyajzi szětmit,1039 Budapest, Zipemowsky Káľoly utca 1-

3' szrĺm alatti ingatlan udvaľán áltó 8 tantermes éptilet (752 # teľülettel) bérbeadására
vonatkozó, az előterjesztésben szeľeplő feltételek szerinti, nyilvrínos pěiytnat ismétęlt
kiíľásához az aläbbi fóbb kikötésekkel :

a bérleti dij fuányára 807.400,- Fťhó, amely az elozó évi, MNB ěůtal kózzétett
inflációs rŕŃával évente indexálandó ;

a béľbeadtĺs időtaľtama legfeljebb 15 év határozott idő;
a béľleti szeľződést közjegyzoi okiľatba kell foglalni, melynek díját a Bérlő köteles
ťlzetni;
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a pályázatban kikötésre kell kerüljön, hogy az onkormányzat a pá|yázatot a
pályazati eljáľás bármely szakaszában, indoklás nélkül eľedménýelenné
nyilváníthatja, valamint fenntartja azon jogźú,llogy az érvényes ajánlatot tevő

Ajánlattevőkkel a pźiyázatborĺtást követoen további táľgyalást folýasson, közĺĺttfü
zátkörft licitet tartson.

3. felkéri az obudai Vagyonkezelő Nonprofit ZÍt-t a fentiek szeľint apĹlyáuat kiírásĺáľa és

leťolytatására valamint arľa, hogy a ptiyázat eredményérol szóló javaslatot a Képviselo-
testiilet elé döntésho zatalr a nyúj tsa be.
Felelős: az ÓbudaiVagyonkezelőNonpľoťltZrt.vezérigazgatőja
Határidő: a dcintést követő 30 nap

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napírenđ 18. pontja: ". (LMP - Magĺarorszóg Zöld Pártja) szdmóła
orszaggłíĺ!ési képviselői iroda biztosítúsa (a Bérlő az orszů.ggłűílés
Hivałala)
đrósbeIi)
E lőterj esztő: Czegléďy Ge ľgő alpo lgórmester

Dr. Kiss LászlĺĎ: kérdés, hozzźszőläs hiányában szavaztĺsra tęszi fel az előterjesztéshatfuozati
javaslatát.
Megállapítj a, hogy azt a Képv iselő-testĺ.ilet e lfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Óĺuoa-Békásmegyeľ Onkormĺĺnyzat Képviselő-testiiletének

2l3 /2022. (vI. 23.) Hatńľozata

A Képviselłĺ-testiilet

úgy dönt,

hozzájárutaz onkoľmźnyzat tulajdonát képezó 1032 Budapest, Bécsi tlt 2I5. szĺĺm alatti,

1691812l N60 helyrajzi számú, 59 m2 alapteľiiletrĺ üzlethelyiség (iroda funkcióval)
(LMP - MagyarországZďld Pártja) számáta képviselői iľoda céljára tĺirténő,

pźůyázaton kívüli bérbeadásához _ a jelen előterjesztéshez csatolt bérleti szeľzodésminta
alapján- olyan foľmában, hogy a Bérló azoľszággyrĺlés Hivatala (székhely: 1054 Budapest,

Széchenyi rkp. 1'9., ađőszźtm: 15300014-2-41, képviselő: Bakos Emil gazdasági és

miik<jdtętési foigazgató_helyettes) legyen. A béľleti szerzadés 2aŻ2. május 2. napjától

hatáľozat|an időtaľtamľa köthető meg' a bérteti díj és a közĹizemi ćńalany együttes összege

23l.90O,- Ft. A béľleti szęrzodés az ingatlant használó képviselő oľszággyĺilési képviseloi
megbízatásának a megsziĺnésével automatikusan megszúnik.
A Béľlőnek nem kęll megszerzési díjat ťĺzetnie, a béľlęti szeľződéssel összefiiggésben
óvadék letétbe helyezési kötelezettsége nincs.

A bérleti díj összege 2 (kettŕi) éven belül nem emelhető fel' Díjemelésľe ezt követően is
kizźrőlag csak a Béľbeadó és a Bérlő közös egyetértésével, a béľleti szerződésnek a
szerződés aláíräsfua jogosultak źt|tal, írásban' legfeljebb a Kcizponti Statisztikai Hivatal által
azelozo kettő naptári évľe meghatáľozottfogyasztói ĺírindex źŃlagánakmegfelelő mértékben

keľiilhet sor, azzal, hagy az ogýv_ben, vagy báľmely más jogszabályban meghatáľozott

keľetek, koľlátozások semmilyen köľiilmények kĺizĺitt nem léphetőek túl. Amennyiben a havi
béľleti díj összege az emelést követően meghaladná az ogýv-ben meghatźttozott méľtéket,
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a szerzodó felek megállapodnak a szerződés vźt\tozatlan díj ellenében történő teljesítéséľől
vagy megszüntetéséről.
F'elelős: az l/buđai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezéngazgatója
Határidő: a döntést kiivető 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend t9. pontja: lbuda-Bé*,űsmegler Yórosfejlesztő NonproJÍt KÍt óItaI kezelt
kii lts é gv etés i s o ro k mó ďos ítós a
(rósbel)
E lőterj esztő: Czegléďy Geľgő alpolgóľmester

Dľ. Kiss László: megadja aszőtGyepes Áaam képviselő úrnak.

Gyepes Ádám: úgy látją sikeľtilt eľedményt elémiük. Végľe kezdenek ľájönni, hogy milyen
fontos szeľepet tölt be a kerĺilęti nyáľi táboroztatásbaĺa Laboľc utcai strand. Bízik abban, hogy a
stľand hamarosan visszanyeľheti ľégi fényét.

Dr. Kiss Lőszlő: a Képviselĺ!_testtiletnek ezzel a terĹilettel pontosan ugyanolyan teľve vaĺr, mint
egy éwel ezelóttvolt. Nem a FIDESZ tevékenységének az ercdménye, hanem aľról van szi, hogy
eńek a teľületnek a rehabilitációját milyen módon végzik. Az onkoľměnyzatnakmás természetii
teľve nem volt. Öľiil, ha ebben egyet tudnak éľteni.
További kérdés, hozzásző|ás hiányában szavaztsra teszi fel az előteľjesztés határozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt aKépviselĺí-testtilet elfogađta.

Budapest Főváľos IIĺ. Keľtilet Óbuda_nékásmeryeľ Önkormányzat Képvĺselő-testületének

21412022. (vl. 23.) Határozata

Óbuoa-ľckásmeg5,rer Városfejlesztő NonpľoÍit Kft. által kezelt ktiltségvetési sorok
módosításáľól

A Képvĺselő_testiilet

űgy batfuoz, hogy

1) a ,,Kerékpáros közlekedési fejlesztések'' kiadási költségvetési sorľa 13.000.000 Ft-ot
átcsoportosít, melynek következtében az eloiränyzat 25.000.000 Ft-ra módosul. Az
átcsopoľtosítás foľľása az ,JJt, jěľda, paľkoló építés'' kiadĺĺsi költségvetési soľ.

2) a ,,Folyondáľ-Kőzet utca sarkán gyalogátkelő tervezési feladatok ellátásď' kiadási
költségvetési sorra 858.000 Ft_ot átcsopoľtosít, amelynek k<jvetkeztébenaz e|oirźnyzat
6.858.000 Ft_ra nő. Az átcsopoľtosítás foľrása az ,,Út,jáľda, paľkoló építés'' kiadási
költségvetési sor.

3) az ,,lJt, jźĺrda, paľkoli és közmiĺ háIózatok tenĺezésę" kiadási kĺiltségvetési sorľa
3.465.000 Ft_ot átcsoportosít, amelynek következtében az előirĺányzat46.433.740Ft-ra
nó. Äz átcsopoľtosítás foľľása az ,,I)t, járda, paľkoló építés'' kiadási költségvetési sor.
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4) a ,,Szentendrei tlt 32-36 közötti tér kĺjzösségi tervezése' kivitelezés'' költségvetési
soľľa 33.000'000 Ft-ot átcsoportosít, amennyiben a Pénzügyi, Tulajdonosi és
Vagyonnyilatkozat-kezelo Bizottság 2022. jŕnius 22-i ülésén elfogadja a,,Döntés a
Szentendrei tlt 32-36. kĺjzötti zöldteľĹilet rehabilitációjára vonatkozó kivitelezési
feladatok tźrgy6 kĺjzbęszeľzési eljáľás eredményéľől'' című előterjesztés 1.

hatźrozatijavaslatát. Az átcsoportosítás utĺĺn a ,,Szentendrei i)t 32-36. közötti tér
közösségi tervezéseo kivitelezés'' költségvetési soľ előiľányzata l32.000.000 Ft-ra
nö, azátcsoportosítás forľása az ,,ĺJt, jźrda, paľkoló építéS'' kiađrási költségvetési soľ.

5) a,,Nemzeti Spoľt ovi Program'' költségvetési sorra 800.000 Ft önerőt átcsopoľtosít,
amelynek foľľása a, ,,ljt, já.dą parkoló építés'' kiadási költségvetési soľ. Az
átcsopoľtosítás után a 

''Nemzeti 
ovi Spoľt Pľogram'' költségvetési sor el<ĺiraĺryzata

7.500.000 Ft-ra nő.

6) a,,Laborc utcai spoľttelep fejlesztése'' kiadási költségvetési soľra 17.500.000 Ft-ot
átcsoportosít, amelynek foľľrása a,,Kisléptékii fejlesztések teľvezése'' kiadási
kĺiltségvetési sor.

7) létľehozza a ,,Mikromobilitási pontok tęrvęzése'' kiadási költségvetési soľt, és a
,,Mikľomobilitĺĺsi pontok tervezése'' költségvetési sona 9.000.000 Ft-ot
átcsoportosít, amelynek forľása a ,,Kisléptékű fejlesztésęk tervezése'' kiadási
költségvetési soľ.

8) a ,,KAPU ľendszeľ'' kiadási költségvetési sorľa 449.680 Ft-ot átcsopoľtosít,
amelynek következtében az e|ofuźlnyzat 10.330.180 Ft-ľa nő. Az átcsoportosítás
forľása az,'Ut, járda, parkoló építés'' kiadási költségvetési sor.

Felelős : Polgĺĺrmesteľ
obuda-Bekásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft ' vezéńgazgatója

Határidő: 2022.06.30.
(Szavazott 18 képviselo: 17 igen, l taľtózkodás)

Napirend 20. pontja: Az obudai Vaglonkezelő NonproJit ZrÍ. könywiugóló vóIasztdsa 2022-
2024. iizleti évek vonatkołÍsdban, 2022. júníus I-toT 2025. mdjus 31-ig
tartó időszak kłinywiugúlati feladataira (a kikaldatt meghívón szeľeplő
cím: DÖntés o, obudoi Vagyonkezető Nonprofit Zrt. könywizsgłilójónak
megválasztósáróĺ)
(Irúsbeli)
Előterjesztő: Czegtéďy Gergő alpolgúrmester

Dľ. Kiss Lászlőz kéľdés, hozzászőlěls hiányában szavazásta teszi fel az el<ĺterjesztéshatáttozati
javaslatát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet obuda_ľékásmegyer Onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

2l5 12022. (VI. 23.) Hatűrozata

az Óbudai Yaryonkezelő Nonpľofit ZrĹ kiinywizsgá.Jő váůasztása2022-2024. üzleti
évek vonatkozásában, 2022. júnĺus l-től 2025. május 31-ĺg taľtó időszak
kłinywizs gálati felad atairĺí l
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A Képviselő-testület

llgy hatéroą hogy
l. az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľoťrt Zártkönĺen Működő Részvénytarsaság

k<inyvvizsgalőjává 2022. jtlnius l' és 2025. május 3l. napja közötti.. hatiíľozott
időtaľtamra a BALLA AUDIT KoNYvVIZsG^Lo És rÖNvVELl Koľlátolt
Felelősségiĺ Táľsaságot (székhely: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8., Cg.: 01-09-716408.
Magyar Könyvvizsgálói Kamaľa nyilvántaľtási száma: 005969, a könyvvizsgálatéľt
személyében is felelős könywizsgáló: Dľ. Balla István l anyjaneve: '

lakik: választja meg. A könywizsgáló gazdasági
tarsaság megbízásidíját éví l.800.000,- Ft + ÁFA összegben hatźtozzameg' Az ajánlati
árat évente - első alkalommal a20Ż2. évi könywizsgźllattezaúlsét követően _ az e|ozĺS

évľe, a KSH által közzétett fogyasztói árindex válltazásával lęhet módosítani.
Felelős: Dr. Kiss Läszlő polgármester
Hatáľĺdő: d<jntéstől számĺtott 30. nap

2. fe|hata|mazza az Óbudai Vagyonkezelő Zźrtkőruen Miĺködő Részvénýáľsaság
cégvezetőjét, hogy a BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ És rÖNvvELo Korlátolt
Felelĺísségri Táĺsasággal (székhely: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8., Cg.: 0l-09-
7rc4as) - a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozőan - a megbízási szęľződést
kidolgozzaés aláírja.
Felelős: Dľ. Kiss LászIó polgráľmester, Dľ. Kirchhof Attila vezérigazgató
Hatáľidő: döntéstől szźtmított 30. nap

(Szavazott 18 képviselo: 17 igen, 1 tartózkodás)

NapÍľend 2I. pontja: Az obudaÍ Csatódi Tanúcsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai
Programja és annak mellékleteŕnek (Szervezeti és Múíködési Szabdlyzat,
megúIlapodósok tervezete, hózirend) mődosítás a
(Iľósbeli)
E lőte rj e s ztő : T ur g o ny i D án ie l Ab s o lo n alp o I gó r mest e r

Dr. Kiss Lászlrőz megadja aszőt Turgonyi Daniel Absolon alpolgáľmester úrnak'

Tuľgonyi Dániel Absolon: mielott bármilyen vitát nyitnának a napirend kapcsán, tź$ékoztatja a
Képviselő-testületet' hogy a Pénztigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelĺi, valamint a
Szociális, Egészségiigyi és Lakásügyi Bizottság úgy fogadta e| ahatérozati javaslatot _ miután ęzt
előterjesztőként befogadta _, hogy háľom határozati javaslatĺa bontották. A hĺírom javaslatból
visszavonja a 2. pontot és kéľi, hogy a Képviselő-testület csak az 1. és 3' pontokat vegye
f,rgyelembe.

Dľ. Kiss László: megadja aszőt Kelęmen Viktiľia képviselő asszonynak.

Kelemen Viktória: tidvözli Tuľgonyi DĺánielAbsolon alpolgáľmester úľjavaslatát' Megnyugtatja,
hogy egy belső ésszeni munkaerĺĺ allokációval megoldható a probléma' nem kell gombamód
szapoľítani az intézményben a vezętói pozíciókat és ehelyett innęntol kezdve ľeméli, hogy az
Intézményvęzęto űr inkább aľľa fbg koncentrálni' hogy a harmincegynehány betöltetlen szakmai
állást próbálja feltĺilteni. Köszĺjni szépen és úgy gondolja, ezigy egy helyes döntés lesz.

Dr. Kiss Lászlő. semmilyen gombamód szaporodásľól nincs szó. Azok a szakmai javaslatok,
amelyek a szakmai bizottság ülésén elhangzottak alpolgármester úr értékelése szeľint éľdemiek
voltak. Meg|egyzi, mindenkinek jó lenne, hogy ha az a ťajta krízis, amit a közalkalmazotĺak
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kapcsĺín a Kormĺłny előidéz, megszúnne, és végre megtöľténne a bérrendezés, ami lehetővé tenné
azt,llogy mondjuk, egy alapszintÍĺ piacon dolgozó munkavállalóhoz képest a közalkalmazotti béľ
megfelelő legyen. Sajnálatosan aztláLtjźk,hogy az évek óta, a béľrendezésre vonatkozó ígéľetek
továbbľa is csak ígéľetek maľadnak. Úgy gondolja, hogy ez nem tud a III. kertileti önkoľmárryzat
hatásköre lenni' Azonban arníg a Kormiínyzat nem teszi a dolgát, addig a kľízis - a
koza|kalmazottak általános köľében látható _ további mélyĹilésének lehetnek tanúi.
Öľtil annak, ha sikeľĹilne ebben a napiľendben konszenzusra jutni.
További kérdés, hozzászőlréts hiányában szavazásrateszi fęl az előteľjesztés hatarozati javaslatĺĺt.
Megállapítj a, hogy azt a Képvisel<ĺ-testÍilet elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľiilet Óbuoa_Bélĺĺĺsmeryer Önkormrĺnyzat Képviselő-testületének

2t6 12022. (vI. 23.) Hałározata

az obudaĺ Csatádi Tanácsadó és Gyeľmekvédelmi Kłizpont Szakmaĺ Progľamja és annak
mellékleteinek (Szeľvezeti és Műkłidésĺ Szabiůyzat, megállapodások teľvezete, házirend)
módosításĺĺľól

A KépvÍselő-testĺilet

ugy hatásoz, hogy

1. biztosítja az ílltézrnény szakmai létszĺĺmának 2 ťó fogyatékosságügyi tanácsadóval
töľténő emelését-

2. _ az e|oteĄesztés mellékletének megfelelően - elfogadja a" Óbudai Családi Tanácsađó
és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Pľogramját és annak mellékleteit (Szeľvezeti és
Múkiiđési Szabźłlyzat, megállapodások tervezete, házirenđ). A Szakmai Pľogram és a
Szervezeti és Mfüöđési Szabályzat ręndelkezései 2a22. július hó 1. napján lépnek
hatályba.

ľelelős: Iegyzó
Hatáľidő: a döntést követő 15. nap
(Szavazott 18 képviselo: 18 igen, egyhangú)

Napiľend 22. pontja: Dlntés a ró Pdsztor Anyaotthonnal íörtćnóí egłiittmúíködésľől
(rúsbeli)
E lőte ľj e s ztő: T urgo ny í D dnie I Abs o lo n a lpo Ig órmes ter

Dľ. Kiss László: kérdés, hozzászőĺźts hiĺĺnyában szavazźsrateszi fel az előterjesztéshatarozati
javaslatát.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľĺitet Óbuda_nékásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testĺiletének

2l7 12022. (vI. 23.) Hatärozatz

A Képviselő_testĺilet

ígyhataroz, hogy
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1. szándéknyilatkozatot bocsát ki a Jó Pásztor Anyaoťthon részéľe az e|őteĄesztés 2.
mellékletę szęľinti taľtďommal,

2. felkéri a Polgáľmesteľt a szándéknyilatkozat aláírásrára azzal, hogy annak a|áírása soľán -
a lényeges tartalmat nem érintve _ a 2. melléklet szerinti taľtalomtól szövegszeľűen
eltéľhet.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2022. június 30.
(Szavazott l8 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirenď 23. pontja: ÁIapíndnyok tdmogatósa
(IľlźsbelĐ
Előtełjesztőí: B uľj ón Ferenc alpolgórmesteľ

Dr. Kiss Lász|őz kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés hatĺĺľozati
javaslatát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő_testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Kerütet obuda_Békásmegyeľ onkoľmrĺnyzat Képviselő-testĺiletének

218 12022. (vI. 23.) Hatálrozata

A Képviselő_testĺĺlet

úgy hatáľoz, hogy
|) u előterjesztés melléklętének a) pontjában szereplő alapítványoknak az abban

meghatĺározott taľtalommal támogatást nyújt,
2) az előterjesztés mellékletének b) pontjában szerepló alapítvźny trĺmogatásához _ az

előterj esztés mellékletében meghat ározott taľtalommal _ hozzź$áĺul.
Felelős: Polgármester
Határidó: 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Dľ. Kiss Lĺĺszló: |ezwja a napiľendet és zárt ülést ľendel el.

_ zńľt iĺlés -

Napirend 24. pontja: Javaslat a FÍscher Ágoston-díj adomdnyozósóra 2022.
(Irdsbelí)
E lőte rj esztő: D r. Kís s Llŕszllí p o lgd,rmesteľ

(Az MĺiN. 46. s Q) belrezdés a) pontja szerínt ,,A Képviselőłestiilet zórt ülést tąrt ..'

ó nko r mány z at i kitĺłnt e t é s i ü gl t ár gy al ás ąkor.
Az Man. 52. s O bekezdése szerint ą zárt ülésről és az iilésen elfogadott 219-220/2022. (W. 23)
hatórozatolłól hłlan I/5/90-5/2022. jegłzőkönyv és hatórozat kivonat lresziil')

Napirenď 25. pontja: I.ĺvaslat Baldu Lajos-d(j adomónyozdsúra
(Irósbeli)
Előterjesztő: Dn Kiss Ldszló polgúrmester
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(Az Man. 46. s Q) bekezdés a) ponĘa szerint ,,A Képviselő-testület zórt iilést tart ...

önko r m ónyz at i ki tiint e t é s i ii gy t áľ gł al ás akor.
Az Mön. 52. s Q) bekezdése szerint a zórt tilésről és az lłlésen elfogadott 22I-222/2022. (W. 23.)

hatáľozatolcľól küIön I/S/90-5/2022. jeglzőkanyv és hatórozat kivonat lceszül')

Nap irend 2 6. p ontj a : lvodavezetőí plútyózato k elbírłÍlds a
(rósbel)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss Ldszllí polgórmester

(Az Môn. 46' s Q) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zárt iilést taľt -..
o nkor mónyz at i kinev e z é s i iigl t ĺźr gł aI ós ako r.

Az Mĺin. 52. s O bekezdése szeľint a zórt ülésről és ąz ülésen elfagadott 223-228/2022. (W. 23.)

határozatolłót kütdn I/S/90-5/2022. jegzőkónyv és hatóroząt kivonat lresziłl.)

Napirend 27. pontja: Fellebbezés a Főépítészi és Vdrostervezésí lroda I/145/24/2022.

szómú diintésěvel szemben
(rdsbeti)
Előterjesztő: Czegléďy Gergő alpolgórmester

(Az Mötv. 46. s Q) bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselőłestiilet zórt lilést tart '..

Ônkoľmónyz at i ható s ógi ťi gł tár głal ds akor.
Az Mön. 52. s @ bekezdése szerint a zóľt üIésről és az iilésen e|ftgadott 229/2022. (VI. 23.)

hatórozatról kulan I/S/90-5/2a22. jeg,lzőkönyv lźs határozat kivonąt készul')

Napirend 28. pontja: Fellebbezés a Főépítészi és Vúrostervezěsi Iroda a266/3/2022. szdmú
döntésével szemben
(rósbeti)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpo lgórmester

(Az Mdtv. 46' s O bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zórt tilést tart ..'

önkormányzati hatósági ügy tárgłalósakoľ.
Az Mtjtv. 52. s @ bekezdése szerint ą záľt ülésről és az iilésen elfogadott 230/2022. (VI. 23.)

hatórozątľól külĺjn I/S/9a-5/2022. jegłzőkönyv és határozat kivonat készlil')

Napirenď 29. pontja: Fellebbezés a WII/2653/2.2022. szómú végzés ellen
(rósbelí)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúľmester

(Az MÓtv. 46. s Q) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő1esttilet zdrt ülést tąrt ...
önkoľ mányz at i ható s ági iig tĺźr gĺal łźs akor.
Az Môtv. 52. s O bekezdése szerint a zórt iilésľől és az ülésen elfogadott 23I/2022. (VI. 23.)

hatĺźrozątrĺjl kĺilön I/S/90-5/2a22. jegłzőkĺ)nyv és hatdrozat kivonat késziłl.)

Napirend 30. pontja: Szocilźlís egłéni kérelmek iigében sziiletett diintések ellen benyújtott

fe tte b bezě s e k é s mé ltóny o s s lźg i ké ľ e lme k e lb ír ólds a
(Irósbeli)
E lőte rj e s ztő : T u r g o ny i Ddn ie I A b s o I o n alp o lg óľ meste r

(Az Motv. 46. E @ bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület záľt ülést tart

Ónkoľmónyzat i ható sógi ügl tóľg,lalás ąkor'
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Áz Mon. 52. s @ bekezdése szerint a záľt ülésrőI és az ijlésen elfogadott 232-249/2a22. (W. 23.)

hatarozatolłól hłlon I/S/90-5/2022. jegzőkönyv és hątóľozat Hvołlat készt}I.)

Dľ. Kiss LiĹszló: megkösziinve a részvételt, mindenkinek jó pihenést kívánva az iilést 10 óľa
30 perckor bezáĄa.

IĹm.f.

Dľ
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