
BUDAPEsľ ľovÁnos ilI. KnRÜlnľ,
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Szám: I/s/89-712022

KIVONAT

amely készült Budapest Fővaros III' Kenilet, obuda_Békásmegyeľ Önkormányzat
Képviselĺĺłestületének 2022.júnĺus 23-án (csĺitörtłikłin) 10.00 óľai kezdettel,

a VároshiŁa tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.) megtaľtott
_ r e n d k í v ü I i _iilésének jegyzökönyvéből.

Budapest Főváľos III. Keriilet Óbuda_Békásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

19 6 l 2022. (vI. 23.) ľí:atár ozata

A Képviselő_testĺilet

űgy hatźnoz, hogy az ülés napirendjét az alźlbbiak szeľint fogadja el:

NAPIREND:

1. Kjilsős bizottsági tag cseľéje a Szocíálís, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságban
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Szkďiczki Tünde fľakcióvezetó

2. Rendelet-tervezet azÓbuda-Bekásmegyer építési szabźiyzatźról szóló 20i2018. (VI.
26.) önkoľmźnyzati rendelet módosításrĺľó| a2273lĺI és 22728/5 hrsz.-ú ingatlanokra
vonatkozóan
(ľásbeli)
Előterjesztő : Czeglédy Geľgő alpolgármester

3. Egyes szociá]is tárgyű ĺĺnkormányzati rendeletek módosítása
(rásbeli)
Előterj esztő: Turgonyi Dániel Absoĺon alpolgĺĺrmesteľ

4. A ľendszeres és rendkívtili gyeľmekvédelmi tĺímogatásban való részesítés
feltételeiľől, valamint a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti alapellátásról,
azok igénybevételérol és a ťrzetendő téľítési díjľól szóló 211999. (I. Ż9.)
önkormrĺnyzati ľendelet módosítása
(rásbeli)
Előteľj esztő : Tuľgonyi Dĺíniel Abso lon alpo lgáľmester

5. Ęgy"* önkormányzati ľendelętek és képviselő_testületi bałátrozatokfelülvizsgálata
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegyző

6' Településfejlesáési döntés meghozatala Budapest Főváros III. keľület Óbuda_
Békásmegyer .építési szabályzatźről szóló Ż01201'8. (W. 26') <inkoľmányzati
rendeletének (OBESZ) módosítása, a III. kenilet Hadrianus utca, Hatvany Lajos utca,
a 63664/14 hľsz.-ú terĹilet déli telekhatźra és a Királyok ilŕĺja źl\ta| hatáľolt tömb
teľiiletérę vonatkozóan, valamint a Tęrvezési szeruódés megkö,tése
(ľásbeli)
El őterj esztő : Czeglédy Gergő alpol grírmesteľ
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7. Javaslat a Képviselő-testület 2022.|I. féléves munkateľvéľe
(rásbe1i)
Előterjesztő: Dr. Kiss Lász|ó polgĺíľmesteľ

8. Döntés a2022l20Ż3-as nevelési év óvodai ellátásrĺľól
(Íľásbeli)
Előteľjeszt<Í: Dľ. Kiss Lź.szlő polg:íľmester

9. Dĺintés az Óbudai Kultuľális Központ Nonprofit Kft' ügyvezetői péiyátzatának

kiírásáľól, a' obudai Kultuľális Központ Nonproťrt Kft. vezetöjének ideiglenes
me gbízásáľól, valamint az ugyv ezďő bérkie gészítéséľöl
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmester

10. A) Végleges döntés az Óbudai Rendelők Egészségiigyí Szolgáltató Nonpľofit Kft.-nek
a Szent Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft-be tö'ľténő bęolvadásáról, vagyonmérleg-
tervezet, vagyonleltár-tewezet, felügyelőbizottsági jelentés, továbbá az egyesülési
szeľződést is magában foglaló átalakulási terv és az é./Lvęvo táľsaság alapító okirat
módosí&isának elfo gadásáról

B) Végleges đöntés az Óbudui Rendelők Egészségtigyi Szolgáltató Nonpľoflrt Kft.-nek
a Szent Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft_be töľténő beolvadásáľól' átalakulási terv
és aľurak mellékleteinęk (vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltáľ-tervezet,
felügyelőbizottsági jelentés, egyesülési szeľződés, alapító okirat móđosítás)
elfogadásáľól
(Iľásbeli)
Előterjesztő : Czeg|édy Gergő alpolgáľmesteľ

11. Budapest tII. keľ. Óbuda-nekásmegyer onkoľmányzata Költségvetési Szerveket
Ki szo l gáló Irrtézmény S zervezęti é s Múkö dé s i Szabźly zatlĺnak mó do sítása
(Iľásbeli)
Elóteľjesztő : Czeg|édy Gergő alpolgármesteľ

12. Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľoťrt Kft. Alapító okiľat módosítása, lij telephely
felvétele - 1039 Budapest, Pais Dezsĺĺ utca l-3. számalatti gyeľmekfogorvosi ręndelő
(ľásbeli)
Eloteľjesztő : Czeg|éđy Gergő ďpolgármesteľ

13. AzEsemyős Óbudai KultuľáIis és SportNonpľofit Kťt. által ellátott feladatok bővítése
(rásbeli)
Előterjesztő : Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

14. Bp. III. Flórián tér 3. szám alatti ingatl an alapító okiľatának elfogadása
(Íľásbeli)
Előterjesztő : CzegLédy Gergő alpolgármester

15' Bp. III. Mókus u. 1-3 szátm alatti Tĺíľsasház módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt
alapítő okiratának j ővźůlagyása

(Írásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester
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16. Döntés az onkormányzat tulajdonában álló ,'9915/4 hrsz.-ú, 1037 Budapest,
Csillaghegyí tlt 24lB. sziím ďatti kivett ipartelep ingatlan bérbeadására vonatkozó
nyilváno s ptúy ázat eľedményéről
(Irásbeli)
Előterjesztő : Czeg|édy Gergő alpolgármesteĺ

17. Döntések az Önkormanyzat tulajdonában á1lő 65552/11 helyrajzi számí, 1039
Budapest, Zipernowsky Károly utca 1-3. szám alatti ingatlan udvarán álló 8 tanteľmes
épület (752 Íŕ teľĺilettel) béľbeadására vonatkozó nyilvános pályázatokról
(Irásbeli)
Előterjesztő ; Czeglédy Geľgő alpolgármester

18' ' (LMP _ Magyarorczág Zölđ Pártja) szělmźtra oľszággyiĺlési
képviselői iľoda biztosĺtása (a Bérló az országgyűlés Hivatala)
(Iľásbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergó alpolgármester

19. Óbuda_Békásmegyeľ Városťejlesztő Nonprofit Kft. által kezelt költségvetési sorok
módosítása
(ľásbeli)
Előteľjesztő : Czeg|édy Gergő alpolgĺíľmester

20. Az obudaĺ VagyonkezelŐ Nonpľofit Zrt- könyvvizsgáůő věiasztása2022-2024. üzlęti
évek vonatkozásĺíban, 2022. június 1_től 2a25. május 3l-ig tartó időszak
könyvvizsgálati feladata\ta (a kiki)tdött meghívón szereplő cím: Döntés az obudai
Va p o nke z e ĺ ő N onpr ofi t Zr t. ko nyw iz s góI ój án ak me gv óĺ as z t ós ór ó l)
(ľásbeli)
Előteľjesztő : Czeg|édy Gergtí alpolgármesteľ

Ż|. Az obudai Csaláđi Tanácsadó és Gyeľmekvédelmi Központ Szakmai Progľamja és
annak melléklęteinek (Szeľvezeti és Múködési Szabéűyzat, megállapodások tervezete,
hŁiľend) módosítása
(násbeli)
Előterjesztő : Turgonyi Dĺĺniel Absolon alpolgáľmester

22. Dontés a Jó Pásztoľ Anyaotthonnal történĺí egyiittműködésľól
(ľásbeli)
El őterj e sztő : Turgonyi Dĺĺniel Ab solon alpo lgármesteľ

23 . Älapilvrányok trímogatása
(Irásbeli)
Előterjesztő : Burjĺĺn Feľenc alpolgáľmester

Zárt
2 4 . I av aslat a F i s c her A go ston_ díj adomány ozásár a 2022 .

(Írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Lźtsz(ó polgármester
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25. Javaslat BalŁs Lajos-díj adomĺínyozásara
firásbeli)
Előterjeszt<ĺ: Dľ. Kiss Lászlő polgármesteľ

26. ov o dav ezętoi p ály ázatok el bírál ása
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Lászlő polgĺĺrmester

27. Fellebbezés a Főépítészi és Vaľosteľvezési Iroda I/l45l24ĺ2022. szźtmu döntésével szęmben
(ľásbeli)
Elĺĺteľj esztő : Czeglédy Gergő alpol gáľmester

28. Fęllebbezés a Főépítészi és Varostervezési Iroda v266B2a22. számű dĺintésével szemben
(ľásbeli)
Előteľj esaő : Czeglédy Gergő alpolgáľmester

29. Fęllebbezés avĺIIl2653l2/2a22. számu végzés ellen
(Íľásbeli)
Előteľjesztő : Czeglédy Gergő alpolgáľmester

30. Szociális egyéni kérelmek ĺigyében szĹiletett döntésęk ellen benyújtott fęllebbezések és
méltĺĺnyossági kérelmek elbírálása
(Irásbeli)
Előterj esztő : Tuĺgonyi Dániel Absolon alpolgármester

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napiľend I. pontja: Kiilsős bizottstźgi tag cseréje a Szocilŕlis, Egěsaégiłgłi és Lakósiigli
Bizottsógban
(rúsbeli)
Előterjesztő: Szkaliczk i T iin de fra kcióvezető

Budapest T'őváros III. Kerĺitet obuda_Békásmeryer onkoľmĺĹnyzat Kópviselő-testĺĺletének

t97 12022. (vI. 23.) Hatńrozata

A Képviselő-testĺilet

ugy hatáĺoz, hogy Maľencsák Dávidot a Szociális, Egészségtigyi és LakásĹigyi Bizottságból
a mai nappal visszahívj a, és ezzel egy idoben, helyére külsós bizottsági tagnak megválasztja
Benza MáInát
ľ'elelős : pol gáľmesteľ
Hatáľidő: azonna|
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatírozat végľehajtásńért felelős: a Szewezési Főosztályo
valamint a Munkaügyi lľoda vezetője.
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Napirenď 2, pontja: Rendelet-temezet az obuda-Békdsmegler épí,tési szabólyzatóról suíló
20/2018. (W. 26.) önkoĺmónyzati ľendelet ruÍdosítlŕslúról a 2273l/1 és
2 2 7 2 8/5 hrsł-ĺł ingatlano kľa vonatkozóan
(rúsbeti)
Előteľjesztő: Czegtéďy G e rgő alpolgúľmesteľ

Budapest Főváros III. Keriitet lbuda_Békásmeryeľ Önkoľmányzalt Képviselő-testĺilete

az előterjesztés l. melléklete szeľinti tartďommď megalkoda - az lbuda-Békásmegyeľ építési
szabźůyzatźról szóló 20/2al8. (vI. 26') önkormányzati ľendelet módosításaľól szóló _ l4l2022.
łinkoľmányzati rendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 3. pontja: Ego szocióIis tórglú iinkoľmdnyzali rendeletek módosítósa
(Irdsbelí)
E lőte rjesztő: T urgonyí DóníeI Absolo n alpo lglÍľmester

Budapest Főváros III. Keľĺilet Óbuda-Béla{smeryer Onkormányzat Képviselő-testĺĺlete

az elĺĺteľjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotj a _ az egyes szociális t"áreyu
önkoľmĺĺnyzati rendelętek módosításaról szÓló - t5ĺ2022. łinkoľmányzatĺ renđeletet.
(Szavazott 17 képviselő: 17 igen, egyhangú)

Napirenď 4. pontja: A renďszeres és rendkíviili głermekvědelmi tdmogatúsban való részesítés

feltételeÍroT, valamint a szemělyes gondoskodóst nyújłÍ głeľmekjóIéÍi
alapelldtlÍsróI, a4ok ígénybevételérdl és alizetendő térí,tési díjról szóló 2/l999.
(I: 29.) iinkormúnyzati rendelet módosítdsa
(IľlúsbelÍ)
E lőte rj es ztő : T urg o ny í D ón ie l A bs o lo n alpo Ig drme ster

Budapest Főváľos III. Kerület obuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Képvĺselő_testĺĺletének

D8 na22. (vI. 23.) Hatńrozatz

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz, hogy elfogadja - az előtetjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal _ a
Hungast Vital Kft', valamint a Gyeľmekmenza Kft. által megktildött, Ż022. szeptembeľ
|-jétĺĺl érvényes gyermek-, diák- és szociális étkeztetésľe vonatkozó
nyeľsanyagköltségeit, valamint szolgáltatási díjait lartalrmazi źlrajánlatait.
Felelős: Jegyzo
Hatáľidő: a döntést követő 15. nap
(Szavazott 18 képviselő: t8 igen' egyhangú)

A Polgáľmesteri Hivatalban z hatírozat végľehajtásńért felelős: a Szociális Főosztályo a
Lakásiĺryi Főosztályo valamint a Ktiznevetési és Kultuľális Főosztály vezetője.
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Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuda_ľékásmegyeľ ÖnkoľmányzłtKépviselő-testĺilete

az előterjesztés 2. melléklete szeľinti taľtalommal megalkotja az egyes szociális és
gyeľmekjóléti uĺrgyu önkormrányzati ľendeletek módosításáľól szćió t6ĺ2022. łinkormányzati
rendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napiľend 5. pontja: Egles önkołmđnyzati rendeletek és képviselő-testiileti hatdrozatok
felüIviugdlata
(rúsbeli)
Elóterjesztő: Dľ. Bots Dénes jeglző

Budapest Fővr{ros III. Kerĺilet onuda_Békásmeryeľ Onkormányzat Képvĺselő_testĺilete

az előteľjesztés 1. melléklęte szerinti tartalommal megalkotja az egyes önkoľmányzati
ľendeletek feliilvizsgálatrĺľól szőlő 17ĺ2022. iinkormányzati renđeletet.
(Szavazott l7 képviselő: l7 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Keľĺilet obuda_Békásmegyeľ onkormányzat Képvisető-testĺĺletének

l99 12022. (vI. 23.) Hatńrozata

A Képviselő_testület

iryyhatároz, hogy
1. a l3l2022. (I. 27 -) hatiíľozatban a ,,zétrő módosítása címtĺ előterjesztést'' szĺivegrész

a,,zárő móđosítását az előterjesztés melléklete szerinti taľtalommal" szcĺvegre,
2. a l4/2a22. (I.27.) hatrírozatban a ,,tervét." szö'vegrész a ,,tervét az előteľjesztés t.

melléklete szeľinti taľtalommal'' szövegre,
3. a ĺ612022. (|. 27.), a I7l202Ż. (I. 27.), a 20/2022. (I. 27.)' az 5a2a22. (II. 15.), az

59ĺ2022. (II. 15.)' a 10612022. (IV. I4.), 1'l82a2L (IV. 14.) határozat felęlőst
meghatározó ľészében a,,Nonproftt Kft .'' szövegľész a,,Nonprofit Kft . ügyvezetoj e''
szövegľe,

4. a 1612022. (I. 27.) hatáĺrozat felelőst meghatźrozó ľészében a ,,Nonproťĺt Zrt."
szövegrész a ,,Nonprofit Zrt' vezéngazgatojď' szövegre,

5. a2al2022. (L Ż7 .) hatfuozat felelőst meghatźlrozó részében a ,,Központ'' szcivegrész
a,,Központ vezetője'' szövegre,

6. a l0712022. (IV' 14.) hatźrozat 3. pontjában az ,,az Alpolgáľmesteľt'' szövegrész az
,,a polgármesteľt'' szövegľe,

7. a 11'3/2022. (IV. 14') hatá'tozatban a ,,Beszámolójłĺnak elťogadása című
előterjesztésť' szövegrész a ,,Beszámolőját az előterjesztés melléklęte szeľinti
tartalommalo o szövegre,

8. a lI8/2022. (IV. 14.) batźlrozat2' pontjában, a 120/2022. (Iv.14.) hatáľozat3.
pontjában a ,,Czeglédy Gergĺĺ alpolgáľmesteď' szövegrész az ,,a polgiíľmestert''
szövegľe,

9. a 12112022. (Iv' 14.) hatálrozat l-3. pontjában, l25lŻ022. (IV. 14.) határozat l.
pontjában a,jelen előteľjesztés'' szövegľész az,żaz előteľjesztés'' szövegre módosul;
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10. hatályon kívül helyezi
a) a 9/2022. (I. 27 .) határozatutolsó mondatát,
b) a 94/2022. (Iv. l 4.) hatfuozat,,és jóvlíhagyjď' szövegrészét,
c) 104/2022. (Iv. 14.) |'ntálrozat,'(..')'' szövegľészét,
d) |ltl2022. (IV. 14') hatarczat felelőst meghatĺĺľozó részében a ,,Czegléďy Gergő

alpolgármesteť' szövegľészt,
e) |5712022. (v. 26.) hatfuozat a2 ,,olY módon, hogy a ľészmunkaidőben

foglalkoztatottak is jogosultak a többletjavađalmazás egészére'' szövegrészét;

1 l. hatályon kíviil helyezi
a) a 3I-5312022. (1.27 .)
b) a73-9012022. (II. 1s.)
c) a133-15412022. (IV. 14.)
határozatot.
Felelős: Jegyzĺ\
Határidő: 2022.július 1.

(Szavazott l7 képviseló: 17 igen' egyhangú)

A Polgáľmesterĺ Hĺvatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Jegyzői Titkĺĺľság
vezetője, valamint a Szervezési Főosztály vezetÍÍie.

Napirend 6. pontja: Tekpůilésfejksztési döntés megho7atala Budapest Fővúros III. keľtilet
obuda-Békósmegler épí,tési szabólyzatdľől saíló 20/2018. (W. 26.)
önkormónyzati ľendeleténe* ÓsÉsą módosítósa, a III. keľület Hadrianus
utca, Hatvany Lajos utca, a 63664/14 hrsł-ĺł teriilet déIi telekhatdľa és a
Kirdlyok lłtja óltal hatórolt tćlmb teríÍIetére vonatkozóan, valamint a
Teľv ezés í s ze rződé s meg kötés e

|Írdstet4
Előterjesłtď: Czeglědy Geľgő alpolgórmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuĺa-ľokásmeryeľ onkormányzat Képvĺselő_testĺĺletének

200 12022. (vI. 23.) Határozata

A Képviselćĺ_tes tĺilet

ugy hatźroz, hogy
. Budapest Fĺĺvĺíľos III. keriitet Óbuđa_nekiĺsmegyeľ ýľítési szabályzatáről szóló 2)l20l8.

(vT.26.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: OBESZ) módosításának megindítását
támogatja a Hadľianus utca, Hatvany Lajos utca, a 63664114 hľsz.-ti terĹilet déli
telekhatĺĺra és a Kiľályok útja źůtalhatźrolt tömb teľületére vonatkozóan, valarnint ťelkéri
a polgáľmesteľt, hogy az osÉsz módosítása soľán, a partneľségi egyeztetés helyi
szabályairől szóló lu2a22. (v. 30.) önkoľmányzati ľendeletben meghaüírozott szabályok
szerint foiytassa le a partnerségi egyeztetést,

. felkéri apolgáľmesteľt, hogy azogĘszHadrianus utca, Hatvany Lajos utcą a 63664114
hrsz.-ú teľĺilet déli telekhatĺára és a Kiľályok útja általhatarolt tömb tęrületéľe vonatkozó
módosításáľa a tervezési szeľződést kösse meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: döntést követő 2 hét

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)
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Budapest Főváľos III. Keľĺilet lbuda_nékásmeryeľ Onkormĺínyzat Képviselő_testĺiletének

2u ĺ2a22. (vI. 23.) Hatátozata

A Képviselő-testiilet

úgy határoz, hogy elfogadja az előteľjesztés melléklete szęrintĺ 202Ż. II. féléves
munkateľvét.
F'elelős: Iegyzo
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hĺvatalban a határozat végľehajtásáért felelős: a Szervezési Főosztály
vezetője.

A Polgáľmesteľi Hivatalban ^ hatáľozat végrehajtásrĹéľt felelős: a Főépítészĺ és
Vá ľostelvezési Iroda v ezetője.

Napiľend 7. pontja: Javaslat a KépvÍselőłestiilet 2022. II.féléves munkatervěre
đľúsbetí)
Elćíterjesztő: Dr. Kiss Lószllí polgóľmester

Napirend 8. pontja: Dlntěs a 2022/2aB-as nevelési év óvodai ellótlúsóľól
(Irúsbelí)
Előterjesztő: Dr. Kiss Lószllí polgármester

Budapest Főváľos III. Keľůĺlet obuda-nókásmeryer onkoľmányzat Képviselő_testĺiletének

202ĺ2a22. (W. 23.) Határozata

A Képviselő-testület

ugy hatáľoz, hogy

a2O22l2O23-as nevelési évben a, obuda-Békásmegyer Önkormanyzatfewftartásában
mfüödő Ágoston Művészeti ovoda, oouaaĺ Vackor ovoda, obudai Mesevilág
Óvoda, Cseresznyeviľág Mĺĺvészeti Óvoda, Óbudai Hétpettyes Óvoda, Pitypang
Művészęti lvoda, Óbudai Szźnszorszép ovoda' Óbudai Almáskert ovoda' Óbuaai
Meseeľdő Óvoda, Óbudai Gyeľmekvilág ovoda, Gyeľmeksziget Montessoľi Óvoda
l50 óvođai csopoľtjában biztosítja az ővodai ellátĺást az előterjesztés 1. melléklete
szerinti taľtalommal.
Felelős: Polgáľmester
Határidő: 30 nap

a2022l2\23-as nevelési évben az obuda-Békásmegyer onkormányzat fenntaľtásában
miĺködő Óouaaĺ Hétpettyes ovoda és az obudai Szézszorszép ovoda egy-ęgy
csopoľtjában, a Cseľesznyeviľág Miivészeti Óvoda két csopoľtjában engedéLyezi a
maximális |étszam túllépését, az előteľj es ztés 2. melléklete szeľinti taľtalommal.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)

1

2.
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A Polgáľmesteľi Hivatalban ahatározat végľehajtásáért felelős: a Kłiznevelési és Kulturális
Főosztály vezetője.
A határozat végľehajtásáéľt felelős: a Kłiltségvetésĺ Szerveket Kĺszolgáló Intézmény
igazgatőia.

Napírend 9. pontja: Döntés az obuďai Kulturlźlís Kiiryont Nanprolit Kft. iiglvezetőí
pdlyózatónak kiírúsdról, az obudai Kultuľtźlis Központ Nonproftt Kft
verctóĺjének ideiglenes megbí7ósúról' valamint az iiglvezető
bérkÍegészíÍésérdl
(Irúsbeli)
Előteľjesztő: Dr. KÍss Llźszllí polgúrmester

Budapest ĺ'őváros III. Kerĺilet Óbuda-Békásmeryer Önkoľmányzat Képvĺselő_testĺiletének

203 l202z. (vI. 23.) Határozata

az Óbudai Kulturálĺs Központ Nonpľofit Kft. ĺigyvezetői páiyánatának kiíľásáľĺĺl, az
Ób,'dai Kultuľális KiizponÚ NonproÍĺt Kft. vezetőjének ideiglenes megbízĺĺsártĎl,
valamint az iigył ezető bérkiegészítéséľől

A Képviselő_testůilet

ugy batátroz' hogy

I. pźllyézatot íľ ki az obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. tigyvezetői munkaköľének
betöltéséľe az elĺĺterj esztés melléklete szerinti tartalommal.

2. a kulturális intézrnényekben foglalkoztatottak munkaköreiről, az intézményvezetői
pźiyéaat lefolytatásának rendjéľól, valamint az ęEyes kultuľális táľgyú ľendeletęk
módosításáľól szóló 39/2020. (X.30.) EMMI ľendelet 5. $ (9) bekezdése alapjánmegbízza
- legfeljebb l20 nap időtartamľa, illetve amigaz új ügyvezető megbízásľa kęľĺil _ Mozola
viktória Máľitĺt az Óbudai Kultuľális Ktlzpont Nonprofit Kft. tigyvezetői feladatainak
ellátásával.

3. a928l2021' (Xu.2}.)határozatrĺnak 2.2.pontjátazaláhbiakszerintmódosítja:
,,2.2. A Képviselĺĺ-tęstiilet úgy hatćroz, hogy az előterjesztői kiegészítésľe ťlgyelęmmel
módosítja a 34112016. (V.20.) hatźltozatot és 2022. január l. napjától Lőńncz Edina
ugyvezetł5 alapbéľét havi bruttÓ 948 000 Ft, azaz kilencszrŁnegyvennyolcezeľ fońntban
áilapítjameg.'o

4. fęlhatalmazza a Polgármestert a vezető tisztségviselő munkaszeľződésének 3. pont
szeľinti módosításán ak aláfuźsáła.
Felelős: Polgármester, ÓKK Nonpľoírt Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: 2022. jtiius l.

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban ahatározat végľehajtásáért ťelelős: a Kłiznevelési és Kultuľális
Főosztály vezetője.
A hatáľozat végľehajt'ńsáértfelelős: az obudai Kulturális Kłizpont NonpľoÍit Kft. ĺĺgyvezető
igazgatőja.
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Napirend 10. A) Végleges döntés oz ibudai Rendelők Egésaégiigłi Szolgdható NonpľoJit Kft-
nek a Szent Margit RenĺIetőintézet Nonproftt KÍt-be történő beolvaddsdról,
vag1lonmórleg-tervezel, vaglonleltór-tervezet, felĺtgyelcĺbizottslźgi jelentěs,
tovlúbblź az eglesiilésí szerződěst is magdbanfoglaló ótalakullúsí teľv és az dnevő
túrsasdg alapító o kirat módosítlűsdnak elfogadós dĺól

B) Végleges döntés az obudai Rendelők Egészségügli SzolgđItató NonproJit Kft-
nek a Szent Margit Rendelőintézet NonpruJít Ęft-be Úiirténő beolvaddsóról,
dtalakullźsi teľv és annak mellékleteinek (vaglonmérleg-tervezet, vagyonleltúr-
lerve4et, felíigłelĺÍbízottstźgi jelentés, eglesiilési szerzőďés, alapító okirat
mó d os ít lűs) e lfo ga ďds úró l

(rdsbelÍ)
E lőterjesztő: Czeglćďy Gergő alpolgdľmester

Dľ. Kiss Lászlĺí: kérdés, hozzźszőlás hiĺĺnyában szavazásra teszi fel az A) és B) előteľjesztés
hataľozati j avaslatait.
Megállapítja, hogy azokat a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keriilet obuda_ľékásmeryeľ onkormányzat Képviselő-testületónek

20 4 12022. (vI. 23.) IJatńr ozata

A) Végleges dtintés az Óbudai RendetőkEgészségiĺryi Szolgrĺltatĺi Nonprofit Kft-nek
a Szent Maľgĺt Rendelőintézet Nonpľofit Kft-be tłiľténő beolvadásárĺíl'
vagyonméľleg_teľvezet, vagyonleltár-tewezet, felügyelőbizottsĺĺgÍ jelentés'
továbbá az eryesülési szeľződést is magában foglalĺó átalakulási terv és az átvevő
táľsaság alapítĺó okirat módosításának elfogadásáról

A Képviselő_testůilet

úgy határoz, hogy

l. véglegesen dönt az Óbr'dai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonpľolrt Koľlátolt
Felelősségtĺ Táľsaság (továbbiakban: lbudai Rendelok Nonpľofit Kft.'
cég1egyzékszám: 01-09-286942, széY'hely: 1032 Budapest, Vörösváľi út 88-9ó.
szĺmf beolvadással történő egyesiilésérol az Ata|akulási Teľv, az atulak mellékletét
képező vagyonmérleg_tervezet és vagyonleltáľ_tervezet alapjźn és dönt aľľól, hogy
az egyesüléshez (beolvadáshoz) fl:ződó joghatások 2022. augusztus 31. napján
álljanak be azza|,hogy amennyiben a cégbíróság eddig az időpontig nem jegyzíbe a
beolvadást, úgy a beolvadás időponda a beolvadásnak a cégnyilvantartásba történő
bejegyzésének a napja. A beolvadás eredményeképpen az obudai Rendelők
Nonproťlt Kft. beolvad a Szęnt Margit Rendelőintézet Nonpľofit Koľlátolt
Felelősségiĺ Táľsaságba (továbbiakban: Szent Margit Rendelőintézet Nonpľofit Kft.,
cégsegyzékszźlm: 0Í-09-917657, székhely: 1032 Budapest, Vĺirösvaľi út 88-96.
szĺím), amely átvevo trĺrsaság vźůtazatlan cégformában, koľlátolt felelősségű
társaságként működik tovább. Tekintettel aľľa' hogy az obudai Rendelők Nonprofit
Kft. és a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Kft. egyedüli tagja is Budapest
Fővaľos III. Kerület Óuuoa_ggkásmegyer onkoľmányzata, í,gy a bęolvadás sorźn az
obudai Rendelők Nonpľofit Kft-től megváló tag nincs'
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2. dönt arról, hogy elfogadja a' Óbudai Rendelők Nonpľofit Kft. beolvadó társaság és
a Szent Maľgii Rendélóintézet Nonprofit Kft. átvev<ĺ társaság Átalakulási Tervhez
csatolt vagyonmérleg-tervezetét, vagyonleltĺír-tervezetét és a Í'elügyelőbizottsági
jelentést.

3. dönt aľľól, hogy elfogadja az Átalakulási Tervnek megfelelően a külön íven csatolt
egyesülési szeľződést, amely męllékletként tartalmazza az túvevő társaság alapító
okirat módosítását. Továbbá elfogadja a Szent Margit Rendelőintézet Nonproťrt Kft.
átvevő tĺíľsaság alapító okiľat móđosítását és a módosításokkal egységes szeľkezetbe
foglalt alapító okiľatot'

4. az egyesülést (beolvadást) kĺĺvetően ťennmaľadó Szent Maľgit Rendelőintézet
Nonprofit Kft. átvevő táľsaság ťobb adatait az alźbbiakban állapítja meg:

a. Atvevő Társaság cégneve: Szent Maľgit Rendelőintézęt Nonprofit Koľlátolt
FelelősségĹi Táľsaság

b. Átvevö Tĺĺľsaság ľövidített cégneve: Szent Margit Rendelĺĺintézet Nonprofit Kft.
c. Atvevő Tĺĺrsaság székhelye: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
d. Atvevĺĺ Társaság telephelye(i): 

'I. 1031 Budapest, Anyos utcaZ.
il. l039 Budapest, Füst Milán utca 28.
ilI' 1039 Budapest' Csobtĺnkatér 6232ll|49.
IV. 1033 Budapest, Laktanya utca 18351/1.
V' 1033 Budapest, Pęthe F. téľ 1.

\Ą. 1032 Budapest,1826717.
e. Átvevő Társaság főtevékeny sége: 86.22' 08 S zakorvosi j áľóbeteg-ellátás
f. Atvevő Társaság tevékenységi köľei:

I. 47.73'a8 Gyógyszeľ-kiskereskedelem
il. 47.78'08 Győgyőszati teľmékkiskęreskędelme
ilI. 47.75'08lllatszeľ-kiskeľeskedęlem
IV. 49.39'08 M.n.s. egyéb szźrazfüldi személyszállítás
V. 52.l0'08 Raktáľozás, tárolás
VI' 5Ż.2l'08Szárazftildiszállítástkiegészítőszolgáltatás
VII. 56.29'08 Egyéb vendéglátás
VIII' 62.01'08 Szĺĺmítógépespľogramozás
x. 62.02'a8Informácii-technolÓgiaiszaktanácsadás
X. 62.03'a8 Számítógép_üzemeltetés
XI. 62.09'a8Egyébinformáció-technológiaiszolgáltatás
xII. ó3.l1'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Xm. 64.20'08Vagyonkezelés(holding)
XIV. 68.20'08 Saját tulajdonú' bérelt ingatlan béľbeadása,

üzemeltetése
XV. 68.32'08Ingatlankezelés
Xu. 72.20'08 Táľsadalomtudomiínyi, humán kutatás, fejlesztés
XVII. 77.33'08 Iľodagép kölcsönzése (beleéľtve: számitógép)
XVIII. 77.39'08 Egyéb gép, táľgyi ęsrkőz kölcsönzése
Xx. 81.10'08 Építményuzemeltetés
XX. 81.21'08Altaiĺánosépülettakarítás
XXI' 81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
XXII. 81.29'08 Egyéb takaľítás

LLĺŻ6



XXnĺ' 85.32'08 Szakmai középťokú oktatás
XXIV. 85.5l'08 Sport, szabadidős képzés
XXV' 85.52'08 Kulturális képzés
XXu. 85'59'08 M.n.s. egyéb oktatás
XXv[. 86, 1 0'08 Fekvőbeteg-ellátás
Xxvm. 86.21 '08 Általĺĺnos jaróbeteg-ellátás
xxx. 86.90'08 Egyéb humán-egészségĹigyi ellátás
XxX. 70.10'08 Üzletvezetés
XXXI. 86.23'08 Fogorvosi jáľóbeteg-ellr{tás

g' Átvevő Tĺĺľsaság törzstőkéje: 4.000.000,- Ft
h. Atvevő Trírsaság rigyvezetóje: Dr. Budai Andľás

születési id<ĺ: ,,lakcím:
március 19. napjáig

i. Atvevő Társaság ťelügyelĺĺbizottsági tagiai:
I' Mészáros Tiboľné ĺ l

2023

r,lakcím:
2024. december

31. napjáig
II' Newman Saľah Tímea lakcím:

IIl.Debróczeny István 
2a24' december 31- napjáig

- za24. decembeľ 3l . napjáig
j. Átvevő Társaság könywizsgálója: BALLA AUDIT Könywizsgáló és

Könyvelő Koľlátolt Felel<ĺsségri Táľsaság (cégiegyzéksziám: 01-09-716408'
székhely: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8. szálm, személyében felelős
könyvvizsgáló: Dľ. Balla István Sĺíndor) 202Ż. oktőbeľ 31. napjáig

k. Atvevő Tarsaság elektľonikus kézbesítési címe: titkaľsag@obudairendelok.hu

5. dönt arľól, hogy fęlhatalmazza az obudai Rendelők Nonprofit Kft. vezető
tisztségviselőjét, Dr. Budai Andrást az egyesülési szeľződés és a jogutód taľsaság
létesítő okiratának táľsaság ľészéľől töľténő alźúľásź.ľal, vďamint dĺjnt aľról, hogy az
obudai Renđelők Nonpľofit Kft. beolvadó tĺĺrsaság ugyvezetöjét' Dľ. Budai Andľást
bízza meg azzal, hogy intézkedjen az egyes jogi személyek átalakulásĺĺról'
egyesülésérol,szétvěůásźlról szóló 2a1.3. éviCLXXu. törvény 9. $-a szeľinti közlemény
kőzzététe|éról, az átalakulás cégbíľósági bejelentésére a beolvadó trĺrsaság és az
átalakuló táľsaság ügyvezetóje köteles.
Felelős: Dľ. Budai András Óbudai Rendelok NonpľoÍit Kft' Ĺigyvezetője
Hatáľidő: 2022.június 30.

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óuuda-Békásmegyer Onkoľmányzat Képviselő-testůiletének

205 ĺ2022. (vI. 23.) Hatńľoztta

B) Végleges dłintés az ibudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonpľofit Kft-nek a
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft_be ttirténő beolvadrĹsárĺil' átalakulási
terv és annak mellékleteinek (vagyonméľleg_teľvezet, vagyonleltár-tervezet,
felĺĺgyelőbĺzottsági jelentés, egyesülésĺ szerződés, alapító okiľat mridosítás)
elfogadásáľól
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A Képviselő-testĺilet

űgy batároz, hogy

l. véglegesen dönt az Óbudai Rendęlők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Koľlátolt
Felelő ssé gű Tarsaság (továbbiakban: Óbudai Rendelők Nonprofi t Kft ., cégj eg y zékszam:
u-a9-286942, szé|<llely: 1032 Budapest, Vörösvári út 88_96. szám) beolvadó társaság
Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Korlátolt Felelősségtĺ Társaság (továbbiakban:
Szent Maľgit Rendelőintézet NonproÍit Kft., cégjegyzékszám:01-09-917657, székhely:
1032 Budapest, Vöľösvári út 88_96. szám) átvevő tarsaságba töľténő beolvadásaĺól azzal,
bogy az átvevő tĺíľsaság vĺíltozatlan cégfoľmában, koľlátolt felelősségii tĺírsaságként
múködik tovább.

2. dönt aľról, hogy elfogadj aaz Atalakulasi Tęrvet, illęťve az Átalakutási Terv ľészét képez(5
átalakulás elotti vagyonmérleg-teľvezetet és vagyonleltar_teľvezetet, az átalakulást
követő vagyonméľleg-teľvezetet és vagyonleltár_teľvezetet, továbbá az ezekhez
kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentést'

3. dönt arról, hogy elfogaĄa az obudai Rendelők Nonprofit Kft. beolvadó tĺĺľsaság
vagyonmérleg_teľvezetét, vagyonleltĺĺľ_tervezetét és a feltigyelóbizottsági jelentését.

4. dönt arról, hogy elfogadjaaz Átalakulási Terv mellékletét képező, külön íven csatolt
egyesiilési szerződést,amelynek melléklete a Szent Margit RendelőintézetNonprofit Kft.
átvevő taľsaság alapítő okiľat módosítása és módosításokkal egységes szęrkezetbe foglalt
alapító okiľata' Dönt arľól, hogy elfogadj a az éttvevÍS tíľsaság alapító okiľat módosítását
és a módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapító okiľatot.

5. dö'nt aľról, hogy kilépő taggal kapcsolatos elszámolásľól renđelkęznie nem kell, mivel a
beolvadó trírsaság és az átvevő táľsaság is Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyeľ Önkoľmźnyzat kizĺírÓlagos tulajdonában źúlő, így egyik társaságból sem
lép ki tag.

6. dönt aľľól, hogy az egyesülés (beolvadás) időpontjaként 2022. augusztus 31. napját
hatfuozza meg azza|, hogy amennyiben a cégbíróság eddig a napig nem jegyzi be a
beolvadást, úgy a beolvadás időpontja a beolvadásnak a cégjegyzékbe történő
bejegyzésének a napja.

7. dĺjnt arľól' hogy a Szent Maľgit RendelőintézętNonpľofit Kft. részéľől felhatalmazzaDr.
Budai Andľás vezeto tisztségviselőt az egyesiilési szerződés aláíľására.

8. dö'nt aľról, hogy a bęolvadást követően az źttvevó társaság főbb adatai az a|ábbjak:.

a. Átvevő Tarsaság cégneve: Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Korlátolt
Felelősségu Társaság

b. Atvevo Tlíľsaság rövidített cégneve: Szent Maľgit Rendelőintézet Nonproťrt Kft.
c. Átvevő Társaság székhelye: 1032 Budapest' Vöľö,sváľi út 88-96'
d' Átvevő Táľsaság telephelye(i): 

.I. l03l Budapest, Anyos utca2.
u. 1039 Budapest, Ftist Milán utca 28.
n' 1039 Budapest, Csobánkatér 623Ż11149.
IV. 1033 Budapest, Laktanya utca 18351/1.
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V. 1033 Budapest' Pethe F. tér 1.

VI. 1032Budapest,1826717.
e. Átvevő Tiáľsaság főtevékenysége:86.22'08 Szakorvosi jĺĺľóbeteg-ellátás
f. Atvevő Táľsaság tevékenységi körei:

I. 47.73'08 Gyógyszer-kiskereskedelem
I[. 47.78'08Gyógyászatitermékkiskeręskedelme
ilI. 47.75'0Slllatszer-kiskereskedelem
ry. 49.39'08 M.n.s. egyéb száľazftildi személyszállíĺís
v. 52.l0'08 Raktĺírozás, tarolás
u. 52.Żl'08Szĺáľazťoldi széillítástkiegészítő szolgáltatás
vII. 56.29'a8 Egyéb vendéglátás
Vm. 62.01'08 Számítógépesprogramozás
IX. 62.02'08Infoľmációłechnológiaiszaktanácsadás
X. 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
XI. 62.09'08Egyébinfoľmáció-technológiaiszolgá1tatás
Xu. 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosztingszolgáltatás
Xn. 64.2a'08Vagyonkezelés(holding)
Xry. ó8.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetésę
Xv. 68.32'08Ingatlankezelés
xVI. 72.20'08Tĺáľsadalomtudomĺányi, humán kutatás, fejlesztés
XVII. 77.33'08Iľodagép kölcsönzése (beleéľtve: számítógép)
XVru. 77.39'08 Ęgyeu gép, táľgyi ęszkö'z kölcsönzése
XIX. 81.l0'08 Epítményüzemeltetés
XX. 81.21'08 Altalanos épülettakarítás
XXI. 8I.22'08 Egyéb épület-, ipari takaľítás
Xxu. 8l.29'08 Egyéb takaľítás
XXm. 85'32'08 Szakmai középfokú oktatás
XXIV. 85.51'08 Sport, szabađidős képzés
xxv. 85.52'08 Kultuľális képzés
XXVI. 85'59'08 M.n.s. egyéb oktatás
XXVII. 86. 1 0'08 Fekvőbeteg-ellátás
XXvm' 86.2 1'08 Általanos jrĺľóbeteg-ellátás
xxx. 86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Xxx' 70.10'08 Üzlętvęzetés
XXXI. 86.23'08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

g' Átvevó Tarsaság törzstőkéje: 4.000'000,- Ft
h. Áwevő Társaság tigyvezetője: Dľ. Budai András

sziilętési idő: lakcím: Ż023.
máľcius 19. napjáig

i. Atvevő Táľsaság felügyelőbizottságitagjai:
I. Mészáľos Tibomé . 

_ 
tuiĺ.cím:

2024. decembeľ 31'
napjáig

. a"".-tä,?ľllTru,*
III. Debľeczeny István ' , lakcím:

2024. dęcember 31. napjáig
j. Átvęvő Táľsaság kĺlnywizsgálója: BALLA AUDIT Konyvvizsgáló és Könyvelő

Korlátolt Felelősségrĺ Társaság (cégjegyzékszźlm; aI-09-716408, székhely: 1038
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Budapest, Ezüstkő utca 8. szám, személyében fęlelős könywizsgáló: Dr. Balla
Istvĺĺn Sándor) 2a22. október 31. napjáig

k. Átvevő Tĺĺľsaság elektľonikus kézbesítési címe: titkaľsag@obudaiľendelok.hu

9. dönt a:ĺól, hogy felhatalmazza a Szent Maľgit Rendęlőintézet Nonprofit Kft. vezetĺ|
tisztségviselőjét' Dľ. Budai Andľást az egyesülési szerződés társaság nevében t<jľténő
ďáírásáľa, valamint dönt arról, hogy az Óbudai Rendelők Nonproťrt Kft. beolvadó
tĺíľsaság ügyvezet<ĺjét bízza meg azza|, hogy intézkedjen az egyos jogi személyek
átalakulásáľól' egyesüléséról, szétválásĺíľól szóló 2013. évi CLXXVI. töľvény 9. $_a
szerinti közlemény közzététeLéről, az átalakulás cégbírósági bejelentésére a beolvadó
tláľsaság és az átvevő taľsaság ügyvezetője egyiittesen köteles.

Felelős: Dr. Budai Andľás Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ilatáridől 2022. junius 30.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban ĺhatńrozat végľehajtásáért felelős: a Jogi lľoda vezetője.
A'haĺározat végľehajtĺĺsáéľt felelős: a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Kft. iig;rvezető
igazgatója.

Napirenď It. pontja: Budapest III. keľ. obuda-BéklÍsmegleľ onkormónyzata KöItsěgvetćsí
S zeme ket Kiszo lgúIó Intézmény Szervezetí ěs M űĺködési Szabólyzatónak
móďosítdsa
(rósbełi)
Elöterjesztő: Czegléďy G ergő alpolgórmester

Buđapest Fćiváros III. Kerĺilet Óbuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő_testĺiletének

20612022. (VI. 23.) Hatr{ľozata

Budapest III. ker. Ótuoa_ľétásmegyer ÖnkoľmányzataKłiltségvetésĺ Szeryeket
Kiszolgáló Intézmény Szervezeti és Műkiiđési Szabĺĺlyzatának módosításáról

A Képviselő-testiilet

űgy hatátoz, hogy
l. Budapest III. keľ. Óbuda-gekásmegyeľ onkoľmłínyzata Költségvetési Szerveket

Kiszolgáló Intézmény Szervezeti és Mtĺki'dési Szabályzatát módosítja, az ehhęz
szükséges forľást az áttalános tartalék teľhére 4.500.000.-Ft + jarulék összegben
biztosítja, és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

2. Budapest III. keľ. Óbuda-gekásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket
Kiszolgáló Intézmény Szervezeti és Miiködési Szabályzatának módosítása targyában
elfo gadoťt 29 9 / 20 t 8 . (v .2 4 .) Hatěr ozatźtt hatályo n kíviil he lyezi.

Felelős: Polgármesteľ
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen' egyhangú)

A Polgáľmesteľĺ Hĺvatalban ahatározat végrehajtásáért felelős: a Pénzügyi és Gazdálkodásĺ
Főosztály vezetője,
A^ határozat végrehajtásáéľt felelős: a KiiltségveÚési Szeľveket KiszolgáIĺí, Intézmény
igazgatőja.
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Napirend 12. pontja: Szent Margit RenúelĺÍintézet Nonprofit Kft. Alapíĺló okirat módosítđsa, új
telephely lelvětele - 1039 Budapest, Pais Deaő utca 1-3. szóm alatti

rendelő

Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Fővĺíľos III. Kerĺitet obuda_Békásmeryer Önkormányzat Képvisető_testĺiletének

20712022. (vI' 23.) Hltározata

Szent Maľgit Rendelőintézet NonpľoÍit Kft. Alapító okiľat módosításríľĺól' űj telephely
felvételéľől _ 1039 BudapesÍ, Pais Dezső utca 1_3. szám alattĺ ryermekfogoruosĺ ľenđelő

A Képvĺselő_testíilet

a Szent Maľgit RendełőintézetNonproÍit Kft. AlapÍtó okiratát az előteľjesztés1. melléklete
szeľinti, móđosítlísokkal egységes szerkezętbe foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: Dr. Budai Anđrás ügyvezető igazgatő
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)

A'hatńrozat végľehajtĺĺsáért felelős: a Szent Margĺt RendelőÍntézet Nonpľofĺt Kft ĺigyvezető
ígazgatója.

Napirend 13. pontja: Az Eseľnyős oaudat Kutturótis és Sport NonproJit Kft. úttal elldtott
feladatok bővítése
(Irósbeli)
E lőterj es ztő: Czeg IécIy Gergő alpo lgórmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óuuaa-ľeľásmegyer Onkormányzat Képvĺselő-testiitetének

2a8D022. (vI. 23.) Hatńrozata

az Eseľnyős lbudaĺ Kulturális és Spoľt NonpľoÍit Kft. által ellátott feladaÍok
bővítéséľől

A Képviselő_testület

ugybatfuaz, hogy
1. egyetéľt azzal,hogy az obuda újság felelős kiadója 2022. augusztus 1. napjátőlaz

Esernyős Óbudai Kulturális és Spoľt Nonprofit Korlátolt Felelősségii Tarsaság legyen,
2. elfogadja az Esemyős Óbudai Kulfurális és Spoľt Nonpľoľrt Koľlátolt Felelősségrĺ

Táľsaság alapító okiratrĺnak módosítását az eIoterjesztésben foglaltak alapján a
melléklet szeľinti tartalommal,

3. elfogadja az Eseľnyős Óbudai Kultuľális és Spoľt Nonprofit Korlátolt Felelősségii
Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítĺĺsát az előterjesztésben foglďtak
alapjétn a melléklet szeľinti taľtalommal,

glermekfogomosi
Qrĺźsbelí)
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4. elfogadja az Önkoľm źnyzatŻ022. éviköltségvetésének az Eseľnyős Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Koľlátolt Felelósségii Tráľsaság támogatása költségvetési sor
megemelését76 ,l9l300 Ft-tal, amelynek forrása a tartalék kęľet.

Felelős: Eseľnyős otuaai Kultuľális és Sport Nonpľofit Kft. tigyvezetője
Határĺdő: 1 -3. pont vonatkozásálban:ŻIŻ2.július 31.

4. pont vonatkozĺísálban: azoma|'
(Szavazott l8 képviseló'. 12 igen,6 nem)

A Polgáľmesterĺ Hivatatban abatározat végľehajtĺĺsáért felelős: a Ktiznevelési és Kultuľális
Főosztály vezetője.
Ahatározat végľehajtásáért felelős: az Esernyős Obuđai Kultuľális és Sport NonpľoÍit Kft.
ĺĺ5rvezető igazgatója.

Napírend 14. pontju: By. In. Flórión tér 3. satm alatti íngatlan alapífuí okíľatónak elfogaddsa
(Iľlŕsbelí)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet obuda-Békásmeryeľ Onkoľmányzat Kópviselő-testiĺletének

209 12022. (vI. 23.) Határozata

A Képvĺselő_testiilet

az onkoľmányzatvagyonáról és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ó |7Da14. (VL 2.) önkormányzatí rendęlet 16. $ (l) bekezdés a) pontjában kapott
felhatďmazás, valamint 18. $ (4) bekezdésének Íigyelembe vételével 'űgy határoz, hogy

_ tulajdoni hĺnyada arźnyźbarl hozzájźtrul a Budapest, III. kerĹilet, FlÓľián téľ 3. szĺím
a\atti,l8a24ll7hľsz.-úingatlantársasházz, 'töľténoalapításhoz;

- Azelőterjesztés mellékletét képező tríľsashĺŁi alapító okiľatot elťogadja;

- Az alapítÓ okirat és kapcsolódó dokumentumok aIáírására felkéri, Dľ. Kiss Lá.szlrő

polgiíľmestert'
Felelős: Polgáľmeste r, az Obudai Vagyonkez elił Zrt. vezéngazgatója
Hatáľidő: dĺintéstől számított 60. nap
(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)

A határozat végľehajtásáéľt felelős; az obudai Vagyonkezelő NonproÍit Zrt.
vezérigazgatója.

Napirend 15. pontja: Bp. III. Mókus u. I-3 szdm alatti Tóľsashúz móďosítósokkal eglséges
s ze r keze t b e fo g l alt alap ító o kiratóna k j óvóh ag ós a
(Irdsbeli)
Előterj esztő: Czeglćďy Gergő alpolgdrmester
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Budapest Főváľos III. Kerület obuda-Békásmeryeľ onkoľmńnyzat Képvĺselő_testĺiletének

2l0 l2o22. (vI. 23.) Határozata

A Képvĺselő-testiilet

az onkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlrísĺĺról
szólo 17/2014. (vI.2.) önkormányzati rendelet 16. $ (l) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás, valamint 18. $ (4) bekezdésének figyelembe vételével tryy határoz, hogy

1. Budapest Főváľos III. Kenilet, Óbuda- Békĺĺsmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-
testületének 59 4 /2a21 .(v. 1 4.) Határozatát módosítj a a következők szerint:
a T_101991 sz. věitozási vźtzrajz szeľinti (179l3ll) kozteruletből229 m2-es terĺilet
megváItrási árát 14J7a.500._Ft-ban ) azaztizennégymil|ió- hétszźzhetvenezeľ- őtszőz
foľintban źń|apítja meg, melyet a Bp. III. l79l4l5/N4 helyrajzi számú ingatlan
tulaj dono s:ínak ke l l me gfiz etnie 2022. de cemb er 3 1 -i g.

2. fulajdoni hányada aľfuryában hozzájárul a Bp. III. keľ. 179|4/5 hrsz. alatt
nyilvlántaľtott, teľmészetben 1036 Budapest III. keľ. Mókus utca 17914/5, 1036
Budapest III. ker. Zichy utcal79l4/5 és 1036 Budapest III. keľ. Óbuđai utcaI79l4/5
sziĺmok alatt találhati,4448 m2 alapterületű,,kivett irođahŁ, udvď'megnevezésrĺ
ingatlan tźlrsasháľ;i ďapító okiľatĺĺnak móđosításához és az előteľjesztés męllékletét
képező, módosítĺásokkal egységes szęrkezętbe foglalt tĺíľsasházi alapító okiratot és a
hozzál, tartozó ftlldrészlet használati megosztásĺĺľól szóló vźitozási véwajzot
elfogadja. Azalapító okiľat és kapcsolódó dokumentumok aléúrásárafelkéľi Dľ. Kiss
Lászlő polgármesteľt.
F'elelős: Polgáľmesteľ

Jegyzó
az abudai Vagyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt. vezéngazgatója

Határidő: 2a22. december 3l.
(Szavazott 17 képviselő: 16 igen, 1 tartózkodĺís)

A batározat végrehajtásáért felelős: az oĺudai Varyonkezelő Nonpľofit ZÍt.
vezérigazgatĺija.

Napirend 16. pontja: Döntěs az onkormónyzat tulajdonóban óIIlĺ 19915/4 hrsz.-lű, 1037
Budapest, Csíllaghegłi út 24/B. szóm alaíti kiveít ipaĺtelep ingatlan
bé rb eadósúľa vonatkozó ny ilvđnos póIy ózat eľedményéróÍI
(rdsbeli)
Előterjesztő: Czeglćdy Geľgő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Kerület ibuda_Békásmegyer Önkormányzat Képviselő_testtiletének

z1ĺ. ĺ2022. (vI. 23.) Határozata

A Képviselő_testület

az onkorměnyzatvagyonrĺról és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról
szőlő l7l2014. (VI' 2.) önkormźnyzati ľendelet 16. $ (l) bekezdésének figyelembe
vételével ilgy hatźłroz' hogy
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1' a Budapest Fővĺáľos III. Keľület, Óbuda_Békásmegyeľ onkormĺínyzat tulajdonában
áLllő I99L5/4 hľsz.-ú, l037 Budapest, Csillaghegyi út 24lB. szěľľ. alatti kivett ipartelep
ingatlan béľbeadásĺíra vonatkozó _ a Képviselő-testiilet 108/2a22. (Iv. 14.) számú
hatirozata alapjan kiírt _ nyilvános pil|yázatot (tekintettel arľa, hogy a beadási
hatáľidóig péiyazati ajanlat nem éľkezett) eľedménýęlennek nyilvrĺnítja.

2. hozzájaru| a Budapest Főv:íľos III. KeľĹilet, obuda-Békásmegyer Önkormlínyzat
tulajdonában á||ő 1991514 hľsz._ú, 1037 Budapest, Csillaghegyi út 24lB. szźtma|atti
kivett ipaľtelep ingatlan bérbeadásĺíra vonatkozó nyilvános péůyazat ismételt
kiírásához változatlan fęltételękkel.

3. felkéri az obudai Vagyonkezelĺĺ NonprofitZrt-ta ťentiek szerint apályazatkiírásĺĺľa
és tefolytatásĺáľa valamint aľra, hogy a pálryazat eľedményéľól szóló javaslatot a
Képviselő_testület elé döntésh ozatalta nyújtsa be.

Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezérigazgatija
Hatrĺľiđő: a döntést követŐ 60 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáért felelős: az Óbooaĺ Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.
vezérigazgatója.

NapÍrend 17. pontja: Döntések az onkormdnyzat tulajdonóban ólló 65552/11 helyľajzi szúmú,
1039 Budapest, Zipernowsky Kóroly utca 1-3. szd.m alattí ingatlan
udvarlűn óatí 8 tantermes ěpíilet (752 ,łł teľiilettel) bérbeaddsdľa
vonatkozó ny ilvónos pdlyózatokľól
(Irósbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmesler

Budapest Főváros III. Kerület obuđa_Békásmegyer onkormányzat Képviselő-testĺiletének

2t2l2022. (vI. 23.) Határozata

A Képviselő_testůilet

az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó egyes vagyontĺĺľgyak bérbeadásáról 9l20I5. (II. 16.)
önkormányzati rendelęte 111/A. $ valamint aZ Önkormĺányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľÓl szóló 17l20I4. (vI.2.) önkormányzati
ľendelete 21. $-a figyelembe vételével úgyhatélroz, hogy

1. a Budapest Főváľos III. Keľiilet, Óbuda-Békásmegyeľ Önkoľmányzat tulajdonában álló
65552lll helyľajzi szźlmu, 1039 Budapest, Zipeľnowsky Kĺíľoly utca 1-3. szrám alatti
ingatlan udvarán álló 8 tanteľmes épület (752 m2 teľülettel) bérbeadásáľa vonatkozó - a
Képviselő-testület 11012022. (Iy. l4.) számu hatźtrozala alapjłán kiíĺt _ nyilvános
páilyázatot (tekintettel arra, hogy a beadási hatĺĺľidoig pźiyazati ajrĺĺrlat nem éľkezett)
eredménýelennek nyilvrĺnítj a.

Ż. hozzajarul a Budapest Fovaľos III. Kerület, Ób.'da-gékásmegyer onkormányzat
tulajdonában źrllő 65552/11helytajzi szźlmű,1039 Budapest, Zipemowsky Kaľoly utca 1-

3. szám alatti ingatlan udvaĺán álló 8 tanteľmes épület (752 ftŕ teľiilettel) bérbeadásara
vonatkozó, az előteľjesztésben szeľeplő ťeltételek szerinti, nyilvános pźiyánat ismételt
kiirásź.Jĺroz az a!ábbi fobb kikötésekkel:
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a bérleti díj iľanyáľa 807.400,- FVhó, amely az elozo évi, MNB tLltal közzétett
inflációs rźúával évente indexálandó;
a béľbeadrĺs időtaľtama legfeljebb 15 év hatáľozott idĺi;
a bérlęti szetződést kizjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díjétt a Bérlő köteles
fizetni;
a pźůyazatban kikötésrę kell keniljön, hogy az onkoľmányzat a péiyázatot a
pályázati eljáľás báľmely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné
nyilváníthatja, valamint ťenntartja azon jogát, hogy az éľvényes ajánlatot tevő
Ajánlattevőkkel a pá|yázatbontást követően további tĺĺrgyalrĺst folytasson, közöttĹik
záľtkörĹi licitet tartson.

3. felkéľi az Óbudď Vagyonkezelő Nonpľofit ZÍt-t a fentiek szerint apályazat kiíľasiíľa és
lefolytatásáľa valamint aľra, hogy apáúyězat eredményéről szóló javaslatot a Képviselő-
testiilet elé döntésh azata|ra nyúj tsa be.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezérigazgatőja
Hatáľiđő: a döntést követő 30 nap

(Szavazott l8 képviselő: 18 igen' egyhangú)

A hatáľozat végľehajtásáéľt felelős: az Óbuaaĺ Vagyonkezelő Nonpľofit zrt.
vezérigazgatója.

Napirend 18. pontja: (LMP _ Magłarorszóg Zöld Pórtja) szúmdra
orsłźggłűílési képviselői iroda biztosítósa (a Bérlő az oľszlźggłíílěs
Hivatala)
(rtűsbeli)
Előteľj esztő: Czeg|éďy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľiĺlet lbuaa_ľékásmegyer Onkoľmá oyritKépviselő-testületének

28 n022. (w. 23.) Hałńrozata

A Képviselő-testĺilet

úgy dönt,

hozzájźrulaz Önkormányzattulajdonát képező 1032 Budapest, Bécsi ift215. sziím ďatti,
1691812lN6O helyľajzi számú, 59 m2 alapteniletű iizlethelyiség (iľoda funkcióval)

' .(LMP - MagyaľországZóld Pártja) szźrrĺfua képviselői iľoda céljára töľténő,
páiyźnaton kíviili bérbeadásához - a jelen előterjesztéshez csatolt bérleti szerződésminta
alapján_ olyan foľmában, hogy a Bérló az oľszággyiĺlés Hivatala (székhely: 1054 Budapest,
Széchenyi rkp. I9., adószám: 15300014_2_41, képviselő: Bakos Emil gazdasági és
működtetési foigazgató-helyettes) legyen. A bérleti szeruodés 2022. május Ż. napjatől
batározatlan időtaľtamra köthetó męg, a béľleti díj és a közüzemi áftalány együttes összege
23I.9a0,- Ft. A bérleti szeľződés aztngatlant használó képviselo orszźrygyíilési képviselői
megbízatásanak a megsztĺnésével automatikusan megsziĺnik.
A Béľlőnek nem kell megszeľzési díjat ťĺzetnie, a béľleti szeľződéssel összefüggésben
óvadék letétbe helyezési kötelezettsége nincs.

A bérleti díj összege 2 (kettő) éven belül nem emelhető fel. Díjemelésre ezt követően is
kizźrólag csak a Béľbeadó és a Béľlĺĺ közös egyetéľtéséve|, a bérleti szerződésnek a
szerződés alétíľásara jogosultak által, írásban' legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által
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azeli|zo kettő naptári évľe meghatározott fogyasztói árindex ätlagánakmegfelelő mértékbęn
keľiilhet sor, azzal, hogy az ogýv_ben, vagy biírmely más jogszabályban meghatláľozott
keľetek, korlátozások semmilyen kiiľülmények közĺĺtt nem léphetőek túl. Amennyiben a havi
bérleti díj összege az emelést követően meghaladná az ogytv-ben meghatiírozott mértéket,
a szeru(jdő felek megállapodnak a szęrzodés változatlan díj ellenében töľténĺĺ teljesítéséről
vagy męgsziintetéséről.
F'elelős: az obudai Vagyonkezelö Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
Hatáľidó: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangÍ)

A határozat végrehajtásáéľt felelős: aŻ oĺudaĺ Yagyonkezelő Nonprofit zrt.
vezéľigazgatója.

Napirend 19. pontja: ituda-nékósmegler Yóroslejlesztő NonproJit KÍt. óhal kezelt
kö lts ěgve lěsi s o ro k mó dos ítós a
(Irósbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Budapest Főváľos III. KeľüIet Óbuda-Békásmegyer Önkoľmányzat Képvĺselő-testĺiletének

21412022. (vI. 23.) Hatőrozata

lbuda-Bokásmeryer Városfejlesztő Nonpľoĺit Kft. által kezelt kłiltségvetósi sorok
módosítĺĺsĺĺrĺĺl

A Képvĺselő_testület

ugy hatátoz, hogy

1) a ,,Kerékpáros közlekedési fejlesztések'' kiadási költségvetési sorra 13.000.000 Ft-ot
átcsopoľtosít, melynek következtében az e|iliľźnyzat 25'000.000 Ft-ľa módosul. Az
átcsopoľtosítás forrása az ,,ÍJt, jźrđa, parkoló építés'' kiadási kĺiltségvetési soľ.

2) a ,,Fo|yondár-Kozet utca sarkán gyalogatkelő teľvezési feladatok eli.átásď' kiadási
költségvetési soľľa 858.000 Ft-ot átcsoportosít, amelynek következtébenazelőirányzat
ó.858.000 Ft_ľa nő. Az átcsopoľtosítás forľása az ,,Ut, jáxda, paľkoló építés'' kiadási
költségvetési sor.

3) az ,,IJt, jźnda, paľkoli és közmiĺ hálózatok tervezése'' kiadási kĺĺltségvetési sorľa
3'465.000 Ft-ot átcsopoľtosít, amelynek ktivętkeztébęn az e|óirányzat 46.433.740 Ft-ra
nő. Az átcsopoľtosítás fonása az,,Ut, jźlrda, parkoló építés'' kiadási költségvetési soľ.

4) a ,,Szentendľei ti 32-36 közötti téľ közösségi tervezése, kivitelezés'' költségvetési
soľľa 33.000.000 Ft-ot átcsopoľtosít, amennyiben a Péĺuugyi, Tulajdonosi és
V agyonnyi l atko zat_ ke ze\o Bizottság Ż022. j úni us 22 -i lilésén elfo gadj a a,, D önté s a
Szentendľęi ilt 32-36. közötti zöldterulet rehabilitációjáľa vonatkozó kivitelezési
feladatok tźrgyú közbeszerzési eljĺĺrás eredményéről'' című előteľjesaés 1.

hatáltozatijavaslatát. Az átcsopoľtosítás utĺán a ,,Szentendrei iú 32-36. közötti téľ
közösségi tervezése, kivitelezés'' költségvetési soľ eloirányzata l32.000.000 Ft-ľa
nő,azátcsopoľtosítás forľása az,,Űt, jérda, parkoló építés'' kiadási kĺiltségvetési sor.
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5) a,,Nemzeti Sport ovi Pľogľam'' költségvetési sorľa 800.000 Ft önerőt átcsopoľtosít,
amelynek ťorrása az' ,,ĺJt, jarda, paľkoló építés'' kiadási költségvetési sor. Az
átcsopoľtosítás után a,,Nemzeti oví Spoľt Progľamo' költségvetési soľ eloiłĺnyzata
7.500.000 Ft-ľa nő.

6) a,,Laboľc utcai spoľttelep fejlesztése'' kiađ:ási költségvetési soľra 17.500.000 Ft-ot
átcsoportosít, amelynek foľľása a ',Kisléptékú fejlesztések tervezése'' kiadási
költségvetési soľ.

7) létľehozza a ,,Mil<romobilitrĺsi pontok teľvezésę'' kiadási költségvetési sort, és a
,,MikĺomobiliŁĺsi pontok tervezése'' költségvetési sona 9.000.000 Ft-ot
átcsopoľtosít, amelynek foľrása a ,,Kisléptékü fejlesaések tervezése'' kiadási
költségvetési soľ.

8) a ,$APU ľendszer'' kiadási költségvetési soľra 449.680 Ft-ot átcsopoľtosít,
amelynek következtében az elóirálĺyzat 10.330.180 Ft-ra nő' Az átcsoportosítás
forľása az,,Ut, jardąparkoló építés'' kiadĺási költségvetési soľ.

Felelős : Polgrĺrmesteľ
obuda-Békasmegyeľ Városfęjlesáĺi Nonprofit Kft ' vezéńgazgatőja

Határidő: 2022.06.30.
(Szavazott 18 képviseló: 17 igen,1 tartóZkodás)

A Polgármesteľi Hĺvatalban ahatńrozat végrehajtásáért felelős: a Pénziig7i és Gazdálkodrńsí
Főosztály vezetője.
Ä határozat végľehajtásáért felelős: obuda_Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonpľofĺt Kft.
ĺi gyvezető igazgatő ia.

Napiľend 20. pontja: Az obuďai Vagłonkezelő Nonproftt Zrt. könywiugáló vdlasztdsa 2022-
2024, iizletí évek vonatkozlúsdban, 2022. júníus t'tőI 2025. mójus 31-ig
taľtó ĺdőszak könywÍzsgdlati felaďataira (a kihildött meghívón szereplő
cím: Dontés az obudai Vaglonkezeĺő Nonprofit ZrĹ kĺ)nywizsgdlójónak
megvólasztósáról)
(rúsbet)
E lőte rj e s zt ő: C ze g I é dy G e r gő alp o lgłźr mes te r

Budapest Főváľos III. Keriĺlet Óbuda_ľékásmegyer onkormányzatKépviselő-testĺiletének

2l5 12022. (vI. 23.) Hatńľozata

a' Óbudaĺ Varyonkezelŕĺ Nonpľoftt Zrt. kiinywizsgáló választása 2a22-2024. íizlieti
évek vonatkozńsában, 20?2. június l-tőt 2025. május 31-ig taľtrĺ időszak
kłinywizs gálatĺ felad ataĺľĺól

A Képvisető-testület

ugyhatároz, hogy
1. az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zát'tkönlen Működó Részvénýĺĺľsaság

könywizsgá|őjává Ż022. június l. és 2o25. május 31. napja köz<jtti. hatfuozott
időtaľtamra a BALLA AUDIT KoNWVIZSGÁLÓ És rÖNyVELo Koľlátolt
Felelősségű Táľsaságot (székhely: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8., Cg.: 01-09-716408.
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Magyaľ Könyvvizsgálói Kamaľa nyilvántar&ĺsi sziĺma: 005969' a könyvvizsgálatért
személyében is fęlelős könywizsgáĺó: Dr. Balla Istvrĺn / anyja neve:
lakik vttlasńja meg. A könywizsgáló gazdasági
t:írsavíg megbízási díját évi 1.800.000,- Ft + ÁFA összegben határozzameg. Az ajánlati
árat évente - első alkalommal a2a22. évi könyvvizsgźiatlezěráľiźlt követőęn _ az e|ózo
évre, a KSH által közzétett fogyasztói ĺáľindex váůtozéľiźxal lehet módosítani.
Felelős: Dľ. Kiss Lászl.ó polgiĺrmester
Határidŕi: döntéstől számított 30. nap

2. felhatalmazza az Ób,'dai Vagyonkezelő Záľtköriien Mfüödő Részvén1tĺíľsaság
cégvezetőjét, hogy a BALLA AUDIT KONWVIZSGÁLO És rÖNwELŐ Korlátolt
Felelősségti Táľsasággal (székhely: 1038 Budapest, Ezüstk<ĺ utca 8., Cg.: 0i-09_
716408.) _ a könywizsgálati tevékenységre vonatkozóan _ a megbízási szeľződést
kidolgozza és alríírj a.

Felelős: Dr. Kiss Lźlszlő polgĺíľmester, Dr. Kirchhof Attila vezéngazgatő
Hatáľĺdő: döntéstől sziĺmított 30. nap

(Szavazott 18 képviselő: 17 igen, l taľtózkodás)

A határozat végľehajtásĺĺért felelős: az Óbodaĺ Vagyonkezelő NonpľoÍit Zrt.
vezérigazgatrója.

Napirend 21. pontja: Az obuďai Csatódí Tanócsadó és Gyeľmekvéďetrui Kčiąlont Szakmai
Programja és annak mellékleteinek (Szervezetí és Mííkijdésí Szabólyzat,
megđIlapodúsok tervezete, hdzírend) mlÍďosítdsa
(łósbeti)
Előterj esztő: T urgo nyi Dúníel Absolon alpo lgórmeste r

Budapest Főváľos III. Keľület ibuda_Békásmeryer Önkoľmányzat Képvĺselő_testületének

2 l 6 l 2022. (v I. 23.) Határ ozata

az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvódelmĺ Központ Szakmai Pľogramja és annak
mellékleteinek (Szeľvezeti ós Műkiidési SzabáIyzat' megállapodások tewezete, hńziľend)
módosításáľĺĺl

A Képviselő-testĺilet

űgyhatáĺoz, hogy

1. biztosítja az intézmény szakmai létszĺĺmanak 2 fő fogyatékosságiigyi tanácsadóval
töľténő emelését.

2. _ az elóteqesztés mellékletének megfelelően _ elfogadja azobudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Pľogľamját és annak mellékletgit (Szeľvezeti és
Mtĺkĺ'dési Szabéiyzat' megállapodások tervezete, hŁiľend). A Szakmai Pľogľam és a
Szeľvezeti és Mriködési Szabźiyzat rendelkezései 2a22. július hó l. napjĺĺn lépnek
hatályba.

Felelős: Jegyz(\
Hatáľĺdő: a döntést követő l5. nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangu)
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A Polgáľmesteľi Hivatalban a hatńrozat végľehajtásáóľt felelős: a Szociális FóosztĺĹly
vezetője.

Napĺrenď 22. pontja: Diintés a ró Pósztor Anyaotthonnal Úiirténő egliittmííködésľtÍl
Qrósbeli)
E lőte rj es ztő : T ur go ny i Dó n iel A bs o lo n alp o lg órme s te r

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuda_ľékĺĺsmegyeľ onkormányzat Képviselő-testĺiletének

zfl na22. (vI. 23.) Hatńrozata

A KépvÍselő_testĺilet

ugyhatfuoz, hogy
l. szándéknyilatkozatot bocsát ki a JÓ Pásztoľ Anyaotthon részére az előterjesńés 2-

melléklete szeľinti tartďommal,
2. felkéľi a Polgáľmesteľt a szándéknyilatkozataláírásáĺaazzal, hogy annak alttírása soľián_

a lényeges taľtalmat nem érintve _ a 2. melléklet szęľinti tartalomtól szövegszeľűen
eltéľhet.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Határidő: 20Ż2. jtnius 30.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásĺĹért felelős: a Lakásüryi Főosztály
vezetője.

Napírend 23. pontja: ÁIapítvdnyok tómogatósa
(IľósheIi)
Előterjesztő: B uľjón Feľenc alpolgóľmesteľ

Budapest F'őváros III. Keľület Óbuda-ľékásmeryeľ onkoľmányzat Képviselćĺ_testĺiletének

2t8lz022. (vI. 23.) Hatärozaźa

A Képviselő-testĺĺlet

ilgy hatéroz, hogy
1) az elóteľjesztés mellékletének a) pontjában szeľeplĺĺ alapitványoknak az abban

meghataľozott taľtalommal támogatást nyrijt,
Ż) az el<iteľjesztés mellékletének b) pontjában szereplő alapítvźny tĺĺmogatásához _ az

előteľjesztés mellékletében meghatĺáľozott tartalommal - hozzájźlrul.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľĺdő: 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)
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A Polgármesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáórt felelős; a Fenntarthatósági,
Ifjúsági' Civil és Nemzetiségi osztály vezetője.

_ 7'áľt ülés -

Napirend 24. pontja: Javaslat a Fischer Ágoston-díj adomónyozdsúra 2022.
(Irósbeli)
Előterjesztď: Dn Kiss Llűszló polgđĺmester

(Az MÔn. 46. s O beĺcezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zárt tilést tart ...
Önkormlźnyzati kitüntetés i iigł tdrgnlĺźsakor.
Az Mc)n' 52. s O bekezdése szerint a złÍrt ülésről és ąz iilésen elftgadott 219-220/2022. (W. 23.)
hatóľozatolłól hłlan I/5/90-5/2022. jegłzőlônyv és hatáľozat kivonat késztil.)

Napírend 25. pontja: Iavoslat Balda Lajos-díj adomdnyozósdĺa
(Irúsbel)
Előterjesztő: Dr. Kiss LószIó polgórmester

(Az Mólv. 46. s (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestzilet zórt iilést tart ...
o nko r mĺźnyz at i kitiint e t é s i ü gt t dr gl aI ds a kor.
Az Mötv. 52. s @ bekezdése szerint a zdrt üĺésľőI és az ülěsen elfogadott 22I-222/2022. (VI. 23.)
hatórozatoĺ<ľĺjl ĺcĺ;lan I/5/90-5/2022. jeglzőkönyv és hatórozat kivonąt lreszül.)

Napirend 26. pontja: ovoďavezetői pólyózatok etbírótósa
(Irósbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Lúszló polgúrmesteĺ

(Az Man' 46- s Q) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestiilet zĺźrt ülést tart ...
önkoľmányzati kinevezé si ügł tárglalás aloľ.
Az Mön. 52' s a bekezdése szerint a zórt ülésről és az ülésen elfogadott 223-228/2022. (W. 23.)
hatáľozatokról ktilÓn I/S/90-5/2022. jeglzőkönyv és határoząt kivonat késztil')

Napirenď 27. pontja: Fellebbezés a Főépítészi ěs Vlźľostemezési Iroda I/145/24/2022.
słźmú dłintésével szemben

1Íľdstet)
E lőte rj e s zí ő: C ze g lé ďy G e r g ő a lp o l g ú'r mes ter

(Az Món. 46. s a bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testüIet zárt tilést tąrt ..'
önkoľmónyzat i ható s ógi ügł t ár gł aI ós akor.
Az MÓn' 52. s O bekezdése szerint a zárt ülésrőI és az iilésen elfogadott 229/2022. (W. 23.)
hatdrozatľól h;ľon I/S/90-5/2022. jegłzőkanyv és határoząt kivonat késziil.)

Napírend 28. pontja: Fellebbezés a Főépítěszi és Vlźľostervezési Iroda I/266/3/2022. szdmú
döntésével szemben
(nźsbeti)
E lőterj esztő: Czeglěďy Gergő alpolgóľmester

(Az Mön. 46. s @ bekezdés a) pontja szerint ,,A KépviselőłestiłIet zárt ülést tart ..'
Ó n ko r mĺinyz clt i hat ó s d gi ügl t ór gl ał ĺźs akor.
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Az Mĺ)n. 52. s (2) bekezdése szerint ą zárt ülěsről és ąz ülésen elfogadott 230/2022. (W. 23.)
hąĺározatról kulan I/S/90-5/2022. jeg,,zőkönyv és hatórozat kivonat készül')

Napirend 29. ponĺja: Fellebbezés a WII/2653/2/2022. szómú végzés ellen
(rdsbeti)
Előterjesatő: Czeglédy Gełgő alpolgórmester

(Az MóN. 46. s p) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zórt ülést tąrt ...
onkormányzati hatósági Ĺigł tár głalósakor'
Az Mötv. 52. s O bekezdése szerint a zóľt ülésrőI ĺźs ąz iilésen effbgadott 23l/2022. (VI. 23.)
határozątľól kĺłlĺ;n I/S/90-5/2022' jegsłzőkanyv és határoząt kivonąt készül.)

Napirend 30. pontja: Szocidlis egłěni kérelmek íigłében sziiletett döntések ellen benyújtott
fellebbezés ek ěs méItdnyossdgi kérelmek elbírúldsa
(Irdsbeli)
E lőte rj e s ztő: T ur g o ny i D ún ie l A b s o lo n a lpo lgórme ste r

(Az Mön' 46. s Q) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zdľt ülést taľt ...
t)nkoľmányzati hatósógi iig1ł tliľ głalásakoľ.
Az Mon. 52. s a bekezdése szerint a zárt ülésről és az iilésen elfogadott 232-249/2022. (W. 23.)
hatóľozatoleról kuĺc;n I/S/90-5/2022. jeglzőkönyv és hątórozat kivonat késziłl.)

K.m.f.
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