
Jelen vannak: Dr. Kiss LászIő polgármester, Béres Andľás, Buľján Ferenc, Czeg|édy Gergő,
Csikósné Mányi Julia, Csongrádi János, Derda Adám,Domokos Ágnes, Faľkas
Ba|źns, Gyepes Ádá'.', Ón raszlo' Puskás Péteľ, Rácz Andrea, Rózsa Lászlő
Péter, Strenneľ Imre, Szabó Ákos, Dr. Szendrődi Csaba, Szkaliczki Ttinde,
Turgonyi Dĺĺniel Absolon, Ujfalvi Istvĺĺn, Zábő Attil'a(2l fő) képviselő.

Igazo|tan távol: Kelemen Viktória képviselő.

BUDAPESľ ľovÁnos ilI. KERÜLET,
Óľuuł-ľnxÁsľĺncYnR oľronnĺÁľyzłľł
Szám: VS/89-1112022

JEGYZOKONYV

amely készült Budapest Fővaros III. Keľület, obuda-Békásmegyeľ Önkoľmányzat
Képviselő-testületének2üzz. szeptember 22-én (csüttirtiikön) 10.00 óľai kezdettel,

aYárosházatanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.) megtaľtott
_ r e n d k í v ii l i _üléséľől.

A Polgáľmesteľi Hĺvatal részéről:

Dr. Bots Dénes jegyztl
Kléner Katalin koordinációs menedzser
Baľáth Andrea fenntaľthatósági, ifiúsági, civil és nemzetiségi osztélyvezetó
Szécsi Zsoltfoépitész
Pętzné Pocsai Eva belső ellenőľzési irodavezető
Vecsey-Fü zęs }dárta pénzügyi és gazdálkodási fő o szt źlyv ezető
Hoľváthné Kovács Andrea költségvetési osztályv ezetó
Ihász-Érsek Anita pénzügyi osztályvezetó
Dr. Spiegler Tamás vagyonfelügyeleti és ellenőľzési főosztályv ezetó
Joó llona vagyonfeliigyeleti osztáIyv ezető
Komlós Erzsébet ellenőrzési osztályv ezetó
Rácz Feľenc biztonságszervezési és üzemeltetési főoszt źllyv ezetó
S zalai-Pap p Liza lakásügyi fóosztályv ezetó
Töľzsökné Gőczźn Emese lakhatási támogatások osztályvezető
Kisné Ba|źns Enikő közoktatási és kulturális fbosztályvezetó
Dr.SzegediGáboraljegyzí!-igazgatásif óosztáIyvezető
Dr. Sebők Zoltán hatósági osztályv ezető
Dr. Uľbán Péter adóügyi foosztályvezetó
Klíroly Katalin szociális fóosztźůyvezető
Kittleľné oľosz Valéria pénzügyi és intézményi osztályvezeto
Tukacs István egészségtig yi osztá|yv ezetó
Czékő Gábor obuda- Békásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hoľváth Antal Óbuda-gekásmegyeľ Kĺjzterület-felügyelet igazgatőja
Nagy Zsuzsal'na Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. képvi seletében
Mozola Viktória Mériaobudai Kulturális Központ Nonproťrt Kft. mb. ügyvezető igazgatőja
Novák Zsolt Költségvetési Szeľveket Kiszolgáló IrÍézméĺy igazgatőja
Dľ. Budai András Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Kft. igyvezeto igazgatőja
Lukács Robin Óbuda- gekásmegyer P iac |gazgató ság képviseletében
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Belovics György tuzo|tő alezredes
Veľes Péter tűzoltő alezredes kirendelts ég-vezető
Halmai Róbeľt Esernyős Kft. ügyvezeto igazgatőja
Fodor Tamás obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ĺigyvezetoi állásźrapályaző
Bekő Istvánné és Biró Ágnes jegyzőkönywezetők

Dľ. Kiss Lászlő polgáľmesteľ: köszönti a megjelenteket. 2l fó képviselő jelenlétével a
Képviselő-tęstület hatźrozatképes, az tilést megnyitj a.

Felkéri Csikóné Mrányi Julia képvise|őt az esktitételľe.
Kéľi álljanak fel az eskütételhez.

Eskĺ;tétel -

Dr. Kĺss Lász|ő polgármester: gratulál, és jó munkát kívan Csikósné Manyi Julia képviselő
asszonynak.
Kéri szavazzanak a Képviselő-testület mai ülésének napirendjéről.
Megállapítja, hogy a napiľendet a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda-ľékásmegyeľ onkormányzat Képvisető-testiiletének

262 12022. (Ix. 22.) Határ ozata

A Képviselő-testület

úgy hataľoz,hogy az ülés napiľendjét az aléhbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Beszámoló a Fővĺírosi Katasztrófavédelmilgazgatőság,Észak-budai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, III. kerületi Hivatásos Tűzoltó-paľancsnokság és a Békásmegyeľi
Katasztr őfavéde lmi or s 202 L évi tevékenys é gérő l
(rásbeli)
E lő te rj esz tő : Zsigő C sab a Árpád tuzo|tő alezrede s _ tuzo|tőparanc snok

2. Rendelet-tervęzet az onkormźnyzat 2022. évi ĺisszevont kĺjltségvetéséľől szóló
39 l 202l. (XII. 2 1 .) önkoľm źnyzatí rendelet módosításáľól
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgáľmester

3. A szociá|is igazgatásľól és egyes szociális ellátásokľól szóló 10/2015. (II. 16.)
ĺinkoľmanyzati rendel et módosítása
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Drániel Absolon alpolgármester

ą. Óbuda-gékásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szőlő 39lŻO22. (XI|. 2I.)
önkormányzatiľendeleténekvégrehajtásárőlszőIőtájékoztatő
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgármester

5 . Az Óbudai Múzeum igazgatői páIy azatának kiírása
(ľásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgáľmester
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6. Dĺjntés obuda-gekásmegyer KözterĹilet-felĺigyelet Szervezeti és Működési
S zabá|y zatának módo sításĺĺľó l
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgármester

7 . Y árosuzemeltetési pénzügyi eloirényzat módosítása
(Írásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

8. Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Kft. könyvvizsgálata tárgyában a meglévő
szerződéses jogviszony a BALLA AUDIT Könywizsgźlő és Könyvelő Kft-vęl
további 5 évre való meghosszabbítása
(rásbeli)
Előteľjesztő: Czeg|édy Gergő alpolgáľmester

9. Budapest Főváľos III. keriilet Bécsi út 310. Ż0007115 hĺsz.-ú ingatlanra vonatkozó
ÓgÉsz módosítás elindítása
(rásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

10. Tulajdonosihozzájárulás megadása az önkormányzatitulajdonú l9395l8 hrsz.-ú, 1033
Budapest, Szentendrei út 83. szétm alatti ingatlanon a Kőrösi Csoma Sándor Két
Tanítási Nyelvrĺ Baptista GimnŁium á|tal végzendő beruhtŁáshoz
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

Il. Az onkoľmanyzat tulajđonában źLlIő 1037 Budapest, Szőlőkert utca 6. szźlm a|atti
ingatlanban raktárteľület ideiglenes bútortarolás célú biztosítása obuda-gekásmegyer
Cigány Nemzetiségi Önkoľm źnyzata részére
(rásbe1i)
Előteľjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgármester

12. Az ĺrszĺĺro rn székhely bejegyzése az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló
Budapest III. keľiilet' belterület 18018 helyrajzi szźrrningatlan 272,Ż4 m2-es részének
terĹiletbéľleti szerződésével összefiiggésben
(Írásbeli)
Előterjesztő: Czegléđy Gergő alpolgáľmester

13. Tulajdonosi hozzájaru\éts megadása a Gepárd Jégkorong Egyesület és az obuda
Hockey Academy Jégpá|ya Epítő és Üzemeltető Kft. szźnnáľa az önkormányzati
tulajdonú 20306 hľsz.-ú ingatlanon elvégzendő beruházáshoz
(Irásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

14. Esemyős obudai Kulturális és Spoľt Nonpľofit Korlátolt Felelősségiĺ Taľsaság 2022.
évi üzleti tęrvének módosítása
(Írásbeli)
Előterj esztő : Czeg|édy Geľgő alpolgáľmester
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15. Az Esernyős obudai Kultuľális Kĺizpont Nonprofit Kft. által ęllátott ,,Humanitarius
katasztrőfára tekintettel érkęző személyek elhelyezése'' feladat ellátása és
megállapodás megkötése
(ĺrásbeli)
Előterj esz tő : Czeg|éđy Gergő alpolgáľmester

16. Óbuda-Békásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonprofit Kft. által kezelt költségvetési sorok
módosítása
(rásbeli)
Előterjesztő: Czegléđy Gergő alpolgáľmester

17. Támogatás biztosítźsa a Medgyessy Ferenc Általĺínos Iskola ľészleges nyi|ászźnő-
cseľéjére és napvitorla telepítéséľe
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Czegléđy Gergő alpolgármester

18. Alapítvrĺnyok támogatása
(Iľásbeli)
Előterj esztő: Burjan Ferenc alpolgĺĺrmester

19. Kedvezményes buľgonyavásárlási akció keľetösszegének emelése
(Irásbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

20. Csatlakozás a Buľsa Hungarica Felsőoktatási osztöndíjpályazat 2023. évi
fordulójahoz
(Irásbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Daniel Absolon alpolgármester

21. Költségvetési átcsoportositás a rászoruló fiatalok reggelinetése feladat ellátása
érdekében
(Írásbeli)
Előteľjesztő : Burj án Ferenc alpolgármester

22. Döntés új, keľĹileti MoL Bubi töltőállomások kialakításáról
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

Burj án Ferenc alpolgármester

Zárt ülés
23. AzÓbudai Kulturális Központ Nonproťrt Kft. ügyvezetőipályazatainak elbírálása

(Írásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmester

24. Fel|ebbezés a Főépítészi és Várostervezési Irođa U563l39lŻ022. szźlmű döntésével
szemben
(ľásbeli)
Előterj esztő : Czeg|éďy Geľgő alpolgármesteľ
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2 5 . Fellebbezés a Y III l 3 1 l 6 l 2022. szźlmí hataľozat ellen
(rásbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

26. Fellebbezés a Y III| I 9 62 l 5 l 20Ż2. szźlmű hataľozat ellen
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

27. Szociális egyéni kérelmek ügyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések
és méltányossági kérelmek elbírálása
(Írásbeli)
Előterj esztő : Tuľgonyi Drĺniel Absolon alpol gármester

(Szavazott 2 1 képviselo: Żl igen, egyhangú)

Napírend 1. pontja: Beszúmoló a Fővdrosí Katasztrófavédelmi lgazgatósltg, Eszak-budai
Katasztrófavédelmi Kírendeltség, In. keríiletí Hívatdsos Tűizoltó-
parancsnokstźg és a Békúsmegleri Katasztrófavédelmi őrs 2021. éví
tevékenységérdl
(IľtÍsbeli)
Előterjesztő: Zsigó Csaba Arpdd tíízoltó alezreďes _ tíízoltóparancsnok

Dr. Kiss Lászlő polgáľmesteľ: kĺiszĺinti Belovics Gyĺirgy tuzoltő alezredest és Veres Péteľ
tilzoltő ezredes uľakat az előteľjesztő képviseletében vannak jelen.
Kérdezi, van-e kiegészítés ik az előterj esztéshez?

Belovics Gyiiľry tíizolrtő alezredes: megkĺĺszöni az onkormźnyzat áital a tavalyi évben
nyújtott támogatást, amelyet a személyi állomany elismerésére, juta|mazására fordítottak.
Az elmúlt évben a Parancsnokság 1066 riasztást hajtott végľe, amelyből 40 % tuzeset,60 %
műszaki mentés volt. Beavatkozásaik sorĺín |07 bajbajutott állampolgáľt mentettek meg. A
tavalyi mentések kĺjzül az április 6-ai Szent Margit Kőrhźn COVID osztályźlĺtortént tiĺzesetet
emelné ki, ahol a betegek kimentésében nemcsak atílzoltők, a ľendőrjaľőrĺik, hanem akőthán
személyzete is részt vett. A tĺlz- és a füst veszélye mellett méga jarvarlyveszélyľe is oda kellett
figyelnie a kollegáknak. Ennek megfelelően használtiík a védőfelszerelésekęt.
Köszö'ni a figyelmet, ha kérdés, észľevétel lenne, szívesen válaszolnak.

Dr. Kĺss Lászllő polgármester: megkĺlszĺĺni a Katasztľófavédelem munkáját.
Sajnálatos az 1000 eset, de ki kell emelni azt a380-at meghaladó téves ľiasztást is, amit Önök
kaptak. Annyiban jó, hogy ezek mögĺitt nem állnak tragéďiźů<, annyiban viszont nem, hogy
kapacitásokat vontak el. Az Önkormanyzatĺak támogatnia kell a tuzo\tőság munkáját abban,
hogy a lakossági edukációt lefolytassák, azaz ki és milyen módon hívjon segítséget.
Megköszöni azt is, hogy az a tiĺrsadalmi tudatfoľmáló tevékenység, amit a Ttĺzoltósággal
kĺizösen végeznek, miĺt az, hogy az Önkormanyzat rendezvényein sokszor jelen vannak, és
közvetlenül kapcsolatba lehet lépni a Tűzoltóság munkatarsaival, nagyon nagy segítség. Kĺjzös
érdek, hogy a Túzoltőság minél hatékonyabban tudjon műkĺjdni, és hogy az emberek tudjĺĺk,
milyen munkát végeznek. Javasolja a besziĺmoló elfogadását.
Kéri szav azzanak az e lőterj e szté s e l fo gadásáró l.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-te stület elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Kerütet obuda_ľékásmeryeľ onkormányzat Képviselő-testületének

263 l 2022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képvĺselő-testůilet

úgy hatáľoz' hogy a Főváľosi Katasztrófavédelmi \gazgatőság Észak-budai
Katasztľófavédelmi Kirendeltség 202l. évi tevékenységéről szőlő beszámolóját
elfogadja.
(Szavazott 21 képviselo:2I igen, egyhangú)

Napirend 2. pontja: Rendelet-tervezet az onkormúnyzat 2022. évi összevont költségvetéséről
saíló 39/202l. (XII. 21) önkormdnyzatí renďelet módosítdsdról
(rttsbeli)
Előterjesztő: Dr. KÍss Lltszló polgúrmester

Dľ. Kiss Lászlről polgáľmester: megadj aaszőtGyepes Áaam képviselő úrnak.

Gyepes Áaĺm képvĺselő: a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai
Bizottság 2022. szeptember 19_ei ülésén tárgyalta a ,,Döntés a civilszervezetek
alaptevékenységét segítő eszközök beszerzésének támogatásáről'' szóló előteľjesztést. A
címben szereplő témában a kiíľt pályazat e|bírá|ásáről szóló döntés szerepelt. A pályázati
keľetĺisszeg 10.000.000 Ft volt. A beéľkezett és a Hivatal által támogathatónak ítélt igény
22.I|9.730 Ft. Az előterjesxő arľa tett javaslatot, hogy a péiyázők által kért támogatást
csö'kkentve, csak a l0.000.000 Ft keľiiljön felosztásra.
Véleménye szerint - külĺinosen a jelenlegi helyzetben - fontos, hogy az onkoľmányzat
tĺímogassa a keľiiletben működő civil szeľvezeteket, ezért javasolja, hogy a költségvetési
rendelet októberi módosításával egyidejűleg a 10.000.000 Ft keretösszeget emelje meg a
Képviselő-testület a szükséges22,2 MFt-ra, mert így minden érvényesen pá|yaző megkapná a
kéľt támogatás teljes összegét.
Javasolja tovźlbbá,hogy a Képviselő-testület kérje fel a CIKONT Bizottságot, hogy rendkívüli
ülés keľętébeĺ váItoztassa meg a döntést annak érdekében, hogy a kért támogatást minden
pályźző megkaphassa.

Dr. Kiss Lászlő polgármester: megadj a a szőt Burjan Feręnc alpolgáľmesteľ úľnak.

Burján Ferenc alpolgáľmester: öröm sziĺmukľa, hogy egy pályazat ilyen sikeres és túljegyzett
lett.
Gyepes Áaam képviselő úr máľ elmondta, hogy 10.000.000 Ft keretösszeg áIIt ľendelkezésre.
Természetesen' amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Polgármesteľ
urat, hogy ezt azösszeget a taľtalékkeret terhére megemeljék, úgy az októbeľi testületi ülésre a
j avaslat ismételten benyújtható.

Dr. Kiss Lászlró polgáľmester: aľról tudnak dönteni, hogy a CIKONT Bizottság hozzonújabb
dontést az összeget ossza újra és az októberi testületi ülésen, amikor egyébként a költségvetés

módosításiíról döntenek, az e|őterjesztésben máĺ az emelt összeg szerepeljen.
A CIKONT Bizottság kapjon felhatalmazást aĺĺa, hogy a megnövelt keretösszeget ossza újra,
ami akkor lép hatályba, amikoľ az októberi testületi ülésen a koltségvetési rendelet módosítása
elfogadásra keľĹilt.
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Amennyiben Gyepes Ádam képviselő elfogadhatónak taľtja, szavazásta tenné fel a következő
javaslatot: ,,a CIKONT Bizottság ľendkívĹili ülésen a megemelt összeget ossza újľa, és a
Képviselő-testület következő (októberi) rendes ülésén mźr az emelt összeggel szeľepeljen a
költségvetés módosításában ez a soľ.''

Gyepes Áoĺm képviselő: elfogadja Polgĺírmesteľ úr javaslatát.

Dľ. Kiss Lászlĺó polgáľmester: kéri, szavazzon a Képviselő-testület az ismertetett javaslatról.
Megállapítja, hogy a javaslatot a Képviselő-testület elfogadta'

Budapest Főváľos III. Kerůilet Óbuda_ľékásmeg7er Onkormányzat Képvĺselő-testůiletének

264 12022. (|X. 22.) IJatár ozata

A Képvĺselő-testület

1) felkéri a Civil, IĘúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Turisńikai Bizottságot,
hogy a 2022. szeptember 19-ei ülésén ,,Dcintés civil szervezetek alaptevékenységét
segítő eszközök beszeľzésének támogatásď' tárgyźlban elfogadott l0 MFt
keľetĺisszeget további lz,zMFt-tal megemelve, mindösszesen 22,2ľĺ4Ft keretosszeg
felosztásaľólhozzondöntést, amely döntés akkoľ lép hatályba,haaKépviselő-testület
a 20Ż2. októberi ülésén a költségvetési rendelet módosítását e hatźrozat szerinti
megemelt összeggel elfogadj a

2) felkéľi a polgáľmestert, hogy a Képviselő-testület 2022. októberi ülésére a
kĺiltségvetési rendelet módosításĺĺnak tervezetében az érintett sor az l. pont szerinti
megemelt összeggel szerepelj en.

Felelős: 1. pont CIKONT elnöke
2.pont polgármester

Határĺdő: 1. pont 15 nap
2. pont a költségvetési rendelet módosításának előkészítése

(Szavazott 21 képviselő:2I igen, egyhangú)

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_ľékásmegyeľ Onkoľm ányzat Képviselő_testülete

elfogadja - az e|óteĄesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal - az onkormányzat 2022. évi
összevont kĺiltségvetéséről szóló 391202|. (XII. 2l.) önkormányzati rendelet módosításáról
szőlő 2tl2022. iinkoľm ányzati rendeletet.
(Szavazott 21 képviseIo:2| igen, egyhangú)

Napírend 3. pontja: A szociúlís igazgatásľól és egĺes szocitźlis elldtásokról saÍló 10/2015. (II. 16.)
ö n ko rmóny zati rende let mó dos ítds a
(Irúsbeli)
E lőt e ľj e s ztő : T ur g o ny í D dn ie l A b s o lo n alp o lg órmes t er

Dr. Kiss LászI.ő polgármester: megadj a a szőt dr. Szendľődi Csaba képviselő úľnak.

Dr. Szendrődi Csaba képviselő: az onkormźnyzat helyesen módosítani kívanja a szociális
igazgatásről és egyes szociális ellátásokľól szóló ľendeletét annak érdekében, hogy támogatást
nyújtson a rászorulóknak a megnĺivekedett ľezsikĺjltségek kifizetéséhez. Azonbana ľendeletben
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męghatátozott jĺivedelemhatiáľok, valamint a támogatéts méľtéke elmarad az Önkormányzat
teherviselő képességétől.
Annak érdekében, hogy a tĺímogatás szélesebb körben igénybe vehető legyen, és nagyobb
segítséget jelentsen a tiímogatottak számára, a kcivetkező módosító javaslattal élne:

,,-az őbudai téli ľezsitámogatás tekintetében a jövedelemhatár egyedül élők esetében, és ha a
családban fogyatékkal élő személy él a javasolt l40.000-Fťfo/hóról l60.000_Ft/fł3/hőra
módosuljon,
-a jövedelemhataľ családban élőknél 120.000-Ft/fo/hóról 140.000-Ft/fólhőra módosuljon,
-a vagyoni határ 2.000. 000. -Ft-ról 2. 5 00. 000. -Ft-ra,
-atálmogatás ĺisszege 10.000.-Ft/főlbőrő]^ 15.000.-Fťfőlhőramódosuljon' és
-a méltĺĺnyos óbudai téli rezsitámogatás tekintetében pedig az évente egy alkalommal igénybe
vehető tĺímogatás ĺisszege 28. 5 O0-Ft-ról 3 5.000-Ft-ra emelkedj en.''

Dr. Kiss Lászlő polgármesteľ: megadj aaszőtTuľgonyi Daniel Absolon alpolgármester úrnak.

Turgonyi Dánĺel Absolon alpolgármesteľ: álszentnek érzi a FIDESZ módosító javaslatźú,
hiszen a FIDESZ politikájĺának kĺjszĺĺnhető, hogy az előttük lévő előteľjesztésre szükség van.
A FIDESZ, aki bevezette a ľezsicsökkentést, aztán évekig magasabb rezsiszámlákat szálĺl'láz;ott
ki, mint a piaci áĺ, abban a pillanatban, hogy elszállnak a ľezsiiáľak, fogia és elengedi a lakosság
kezét. Ilyenkor az onkoľmrínyzat felelősen úgy gondolja, hogy besegít az óbudai
állampolgáľoknak és csĺjkkenti az őbudai állampolgríľok terheit.
Erre azért van szfüség, meľt a FIDESZ kormźnyzati politikája nem szolgá|jaamagyar emberek
érdekeit. Arra tették le esküjüket, hogy az óbudai emberek érdekeit szolgáljátk, ezértis sziiletett
az előteľjesztés.
Amennyiben a FIDESZ téĺylegesen szeretne segíteni az őbuđai családoknak, akkor arÍa az
lenne a megoldás, hogy esetlegesen járjanak el a Kormánynál, és ,,kulcsoljfü" ki ań., hogy a
ténylegesen rászoruló családoknak magasabb legyen a téli rezsitĺímogatás.
Alszentnek érzi atöľténetet tekintve, hogy ezt a válságot a FIDESZ idézte elő, és eszkĺĺzölte ki,
hogy ne járjon rezsitámogatás. Akármit íľtak volna le az eloteĄesztésben, a FIDESZ akkor is a
magasabb j övedelemh atźtľĺ:a tett volna j avaslatot.
Ennek az előterjesztésnek része az a méltányossági mechanizmus is, amire a FIDESZ javaslatot
tett. Ha valaki nem fér bele a jövedelem- és vagyoni hataľokba, de a következő hónapokban
tétfenntaľtási veszélybe kerül, akkor az onkormányzat segíteni tudjon.
A rendeletmódosítás teljesen új tĺĺmogatási forma, amelyľe az Önkoľmźnyzat nagyon-nagyon
sok pénzt fog áldozni, ami úgy gondolja sok család szárnéra fog kielégítő módon segítséget
nyújtani.

Dr. Kiss Lász|ő polgármesteľ: megadj a a szőt Puskás Péteľ fľakciővęzetó úmak.

Puskás Péter képviselő: Turgonyi Dĺíniel Absolon alpolgáľmester úr túl sokat gondol a
FIDESZ befolyásaľól, mert akkoľ ezek szeľint az egész világon, de legalábbis EurópábaÍL az
összes rezsiemelkędésről és az eneľgiaźrakęIszállásźlről is a FIDESZ tehet, ami belátható, hogy
túlnő a pártméretén és valós erején.
A20l9.évi októberi választźlsóta semmi más nem töľtént a III. kerületi Önkormányzatrészéről,
mint hogy folyamatosan emelték a rezsikĺjltségeket, a béľleti-, a helyiség bérletĹ, a közteľület-
használati díjakat és az építményadót. Minden |étező adófoľmát emeltek. Egy segítség volt a
keľĹileti lakosok és cégek szźtmź.ľa, az aKormźlnyzati doĺtés, hogy eztnem tehetik meg.
Látni, hogy az onkormányzat menrlyiľe tĺiľődik a kerĹileti lakossággal, vagy a kerĹiletben
műkĺidő vállalkozásokkal.
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Fel sem menilt a CoVID időszak alatt, hogy egy hasonlőtźmogatási rendszeľt dolgozzanak ki,
akár a magĺĺnszemélyek' akér a cégek érdekében.
A COVID időszak alatt olyan döntések születtek, amelyek a kerületben élő lakosok és működő
cégek terheit n<jvelték. Úgy gondolja, hogy itt van igazánellentmondás, nem pedig a FIDESZ
álláspontjában.

Dľ. Kiss Lászlő polgármesterz az ellentmondás maximum Puskás Péter fľakcióvezető úľ
fejében van, mert nem igaz az, amit mond.
Az onkoľm áĺyzat,acovlD időszak alatt folyamatosan csökkentette a bérleti díjakat, amelyben
konszenzus volt. Eľdekes, hogy frakciővezető úr nem emlékszik, meľt ezeknęk a dĺĺntéseknek
részese volt.
Egy ember van, aki a legtöbb adóemelésről szóló előteľjesztést aláírta, mint előterj esztő, az
pedig Puskás Péteľ frakciovezető ur. Az elmúlt időszakban minden olyan előteľjesztést, amely
évről-évľe emelte a helyi adókat, a|áírta.
A jelenlegi Önkormanyzataz ęlmúlt időszakban nem tett ilyet. Az,hogy az onkormiĺnyzat
tc}ľvény általmeghatározott foľľásokból gazdálkodik, mindenki által. ismeľt.
Akkoľ, amikor a FIDESZ azt mondja, hogy emeljenek I0,20,30.000-Ft-tal, tudja, hogy aztaz
Önkoľmĺínyzat csak a bevételeiből tudja megtenni. A bevételeiket a Kormány elvonta, pl.
adónemeket.
Az elmúlt két évben a Kormány több, mint 10 MdFt-ot vett ki az Önkormányzatkasszájából.
Az adóemelések, amiket korábban csináltak transzpaľensek voltak, nem a lakosságot sújtottfü.
Úgy gondolja, hogy nagyon sok lakosságot és keľületi céget segítő progľamľa lenne szükség,
pl. abból a 10 MdFt-ból, amit az Önök által preferált Kormríny elvett Óuuaatol.
Megadj a a szőt Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester úrnak.

Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ: a szociális teľületen két olyan tĺĺmogatási formát
emelne ki, ami bizonyítja,hogy az, amit Puskás Péteľ fľakcióvezető úr mond,ĺemigaz.
A COVID időszakban olyan támogatási foľma került bevezetésre, amely segítséget nyújtott
azoknak az embereknek, akik elveszítették állásukat.
Az előterjesztéseket frakciővezető úr a polgármesteri döntéshozatalokonlátta, meľt úgy tudja
Puskás Péteľ frakciővezető úr is részese volt ezeknek a megbeszéléseknek.

Dr. Kiss Lászlő polgármesteľ: ne hagyj?k ki azokat a családoknak a segítségét sem, akiknek
a hozzátartozoit a COVID időszak alatt ,,kirugdosták'' a kőrházakból. Több szźn ilyen
támogatott volt, akiknek az Önko rmźnyzat azonnali segítséget nyújtott.
Megadj a a szőt Czeglédy Gergő alpol gármester úmak.

Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ: a FIDESZ hozzászolálsát úgy kezdte,hogy ,,az emelést az
Önkormán y zat tehewi selő képessé ge elbírj ď'.
Sajnos a kormányzati politikafo|ytatja azt atręndet, amit az elmtit2-3 évben tett. Foľľásokat
von el az önkoľmźnyzatoktőI,igy aIII. kerülettől is.
A szolidaľitási adó, amit azért von el a Koľmány, hogy a hatalmilag elvett intézményeket,
iskolĺĺkat ebből az összegből fenntaľthassa és még további 1,3 MdFt-tal megemeli, így 2023-
ban máľ közel 3,2 MdFt szolidaritási adó került elvonásľa a keľiileti Önkoľmányzattő|. Több'
mint ötszörös mértékű elvonást alkalmaz a Koľmány. Aziparuzési adó egy részét miĺr elvette
és az Önkormányzat a gépjáľmrĺ adó egy kicsi részét sem kapja meg. Mindemellett az
onkormanyzatnakszembe kell néznie a rezsinövekedés onkoľmányzatot sújtó hatásaival.
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A méľtékadó számok még nem tudnak tényszámokon alapulni, meľt azaugusztusi számlák nęm
érkeztek meg. Ebben az évben csak ľezsicélokľa 700 MFt tĺjbblet átcsopoľtosítását igénylik.
Ha ebből a trendből indulnak ki, akkor a kĺivetkező évben kb. 2 MdFt plusz ľezsiköltéselesz az
Önkormányzatnak, úgy, hogy nem áll vele szemben bevétel. 3,2 MdFt-os szolidaľitási adó
egyoldalú elvonásával szemben sem áll bevétel, 2023-ra a noľmatívák nem növekednęk.
Azt źi|ítarli, hogy az Önkormányzat teherviselő képessége elbírja az emelést, indokolatlan és
megalapozatlan.
A múltban emelt adót tényszerűen a FIDESZ vęzette III. kerület abban különbözik a jelenlegi
vezetés által folytatott adópolitikától, hogy a FIDESZ sújtotta a magźnszemélyeket is, és a
FIDESZ mindezt alacsony inflációs környezetben tette, túlfinanszírozott ĺinkoľmányzati
költségvetés mellett.
A jelenlegi vezetés egy alulfinanszírozott önkormányzati költségvetés męllett emel lakosságot
nem sújtó módon adókat.
Azinfláciő az egekben, a forľáshiany _ az előzóekben ismeľtetett módon _ adott.
Haa2020 és2023-as év hatásaihozhozzźadja a CoVID-os évek hatásait' elmondható, hogy a
Kormány elvonása csak a III. kerületet illetően eléľte a 20 MdFt-ot.
Megadja aszőt Puskás Péter fľakciovezetó úľnak.

Puskás Péteľ képviselő: ha tavaly valaki beírta, hogy obuda.hu akkor egy nagy számláló jelent
meg, amely akkor arra hívta fel a f,rgyelmet, hogy a számléůő a költségvetés főösszegét ne éľje
el, mert akkor kiderülne, hogy nincs a bevételi oldalon egy forint sem. Eľľe szerencséľe nem
került sor.
Akkor, amikor atava|yi év zárszźtmađásattfugyaltźlk, kiderült, hogy az Önkormanyzat 5 MdFt
plussza| zért.
Az előzo testületi és PTVB ülésen arról dönt<jttek, hogy az onkormányzat számlájánIévő 7
MdFt-ot miként kössék le. Amikor ilyen számokľól beszélnek, nehéz végig hallgatni, hogy
óriási probléma van, és hogy nincs péĺz, ugyanakkor 7 MdFt-ot köt le az Önkormźnyzat'
amelynek egy része kötött felhasználású, másik része nem.
Pontosan tudják, hogy az onkoľmĺányzat idéĺ is az iparuzési adóból jelentős plusz bevételekre
számíthat. Ez az előzőekben említętt számlźůora valahogy nem keľĹilt fel és eľľől senki nem
kommunikált az obuda.hu felületen. Ezek az ellenzék által előteľjesztett anyagokból világosan
kiolvashatók és baľki számára kĺjvethetők.

Dľ. Kiss LászlLő polgáľmester: ez a torz logika, folyamatosan tetten érhető a FIDESZ
frakciónál.
Kľitikaként kapjak meg azt, hogy az Önkormányzat kĺiltségvetési foosszegének a haľmadát
kitevő megszorítások éľik az onkormányzatot,mégis mernek pluszt csinálni. Ezazértvan, meľt
jőI gazdálkodnak, jobban, mint a FIDESZ. Azért van, meľt a kerületi onkormanyzat, amikor
ellopjfü apénzét, akkor erre reagál, és elkezdett jobban gazdálkodni, mind elődei.
Büszke aľra, hogy ilyen köľnyezetben, az irányításuk mellett ilyen eľedmények vannak, mert
ezteszi lehetővé, hogy az embereknek támogatást adjanak.
Sajnos azonban a Kormányzat a keľĹileti Önkormányzatot és más önkormányzatokat is
fosztogató mentalitása transzparens, amely folyamatos és jövőre is számíthatnak rá.
Ilyen köľĹilmények kĺjzött báľcsak igaz lenne az, hogy az Önkormźnyzatjövőre, két, illetve
háľom év múlva is ľendelkezik majd azokkal a forrásokkal, melyek eztatámogatást fenn tudják
taľtani.
Miközben a keľĹileti Önkoľmányzat jovőre lényegesen kevesebb bevételből gazdálkodik, a\lhoz
képest a FIDESZ most arra tett javaslatot, hogy jelentősen keľüljĺln nĺivelésľe a keľületi
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Önkormányzat pénzben fizetendő szociális ellátásainak a volumene. Úgy bővítik a szociális
ellátó rendszeriinket' hogy közben mindenki ,,ellenük fogad'', ,,ellentik játszik''. Csĺikkennek a
bevételęik, és emellett nĺlvekedik a szociális pénzbeli ellátóľendszeľ.
Tény, hogyha a Kormány nem vonta volna el aziparuzési adó jelentős részét, akkor még több
lett volna a bevétel.
Nem szeret azzal viccelődni, hogy a keľületi onkormĺínyzattőI ellopnak 10-20 MdFt-ot.
Véleménye szeľint a FIDESZ előterjesztése komolytalan.
Ma ebben a peľcben nem ül itt olyan ember, aki pontosan tudja, hogy a családok és az
onkormanyzat télen mekkoľa bajban lesz. Azt tudja, hogy egészen biztosan _ a jelenlegi
információnk szerint -, csak a ľezsinĺivelés jclvőre a teljes önkormányzati kĺiltségvetési főĺisszeg
8 %-át fogja elvinni.
Amikor az onkormányzat teljesítő képességéľől beszélnęk, akkor azt is figyelembe kellene
venni, hogy máľ most tudni, hogy a rezsinĺivekedés az Önkoľmźnyzatot sújtja, és a jövő évi
kĺĺltségvetés 8 Yo-át egészen biztosan elviszi.
Úgy kell elfogadnunk ajavaslatokat, hogy tudjak, jövőre kevesebből kell gazđálkodniuk, az
inflációról nem is beszélve, amely a KSH szerint augusztus végén 18.8 oń-os volt.
A dolgozókat sem hagyják cserben, nekik is lesznek juttatások és nem tudni, milyen
nagyságrendű költségvetési forrást kell majd minderľe ráfoľdítani.
Kéri, ne tegyenek felelőtlen kijelentéseket!
Nem tĺĺmog atja a FIDESZ fľakció jav as|atát.
További kérdés, hozzászőlás hiányában szavaztsra tesz fel dľ. Szendrődi Csaba képviselő úr
által ismeľtetett módosító javaslatot.
Megállapítja, hogy a módosító javaslatait a Képviselő-testület nem fogadta el.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda-ľékásmegyer onkormányzatKépviselő-testületének

265 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testůilet

úgy hataľo z,hogy dr. Szendľődi Csaba képviselő úr módosító javaslatait, amely szerint
- az obudai téli rezsitámogatás tekintetében a jövedelemhatár egyediil élők esetében, és

ha a családban fogyatékkal élő személy él ajavasolt l40.000-Ft/főlhóľó1 160.000-
Ftlfőĺhő ĺisszegre,

- a jövedelemhatár családban élőknél 120.000-Fťfołróró1 140.000-Ftlfőĺhő ĺisszegľe,
- a vagyoni határ 2.000.000-Ft-ról 2.500.000.-Ft-ľa,
- a tiĺmogatás összege 10.000-Ft/főftóról 15.000-Ft/főłló ĺisszegľe, és
- a méltányos óbudai téli ľezsitámogatás tekintetében évente egy alkalommal igénybe

vehető támogatás összege 28.5O0-Ft-ról 3 5.000-Ft-ľa emelkedj en
nem fogadja el.
(Szavazott 21 képviselő: 7 igen, 12 nem,2tartőzkodás)

Dr. Kiss Lász|ő polgármester: az eredeti határozalijavaslatot teszi fel szavazásra.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Kerület Óbuoa_Békásmeryer OnkoľmányzatKépviselő-testiiletének

266 12022. (IX. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testÍilet

felkéri a polgármesteľt, hogy az őbudai téli rezsitámogatás pénzüryi feltételeinek biztosítása
céljából az onkormźnyzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39120Ż1. (Xn. 21.)
önkoľmányzati ľendeletben szükséges módosítások előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Polgáľmester
Határidő: a döntést követő 15 nap
(Szavazott 21 képviselő:20 igen,l nem)

Budapest Főváľos III. Kerület obuda-ľékásmeryer onkormányzat Képviselő-testülete

elfogadja _ az előteĄesztés 1. melléklete szeľinti taľtalommal _ a szociális igazgatétsról és egyes
szociális ellátásokľól szóló l0l20l5. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításaľól szóló 2212022.
tinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 2 1 képviselő: 20 igen, 1 nem)

Napirend 4. pontja: obuda-Békósmegleľ onkormónyzat 2022. évi költségľetésérdl saíló
3 9/2 0 2 2. (XII. 2 1.) önkoľmdnyzati rendeleténe k végrehajtdsdról suíló
tlÍjékoztató
(Irósbeli)
Előterjesztő: Dr. Kíss Ltűszló polgdrmester

Dľ. Kiss Lászľ.ó polgáľmesteľ: kéľdés, hozzászólás hianyźlban szavazásra teszi fel az
e l őterj e szté s hatér o zati j avasl atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testiilet elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľület Óbuda_Békásmeryeľ onkoľmányzatKépviselő_testületónek

267 ĺ2022. (IX. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testület

űgyhatáĺoz' hogy Óbuda-gekásmegyeľ 2022. évi kĺiltségvetéséről szőlő39l2)2l. (XII.T|)
önkoľmányzati ľendeletének végľehajtásźtőI szó|ő tájékoztatőt tudomásul veszi.
(Szavazott 21 képvise|ő: 14 igen, 1 nem,6 taľtózkodás)

Napirend 5. pontja: Azobudai Múzeum ígazgatói plÍlyózatdnak kiírósa
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Lúszló polgdrmester

Dr. Kiss Lászlő polgáľmester: nem oruI az előterjesztésnek. Viszket ZoItźtĺ igazgatő tlr
maganjellegucsaládjźú érintő problémákat jelzettfe|é.Igazgató úr nagy szakértelemmel, nagy
megelégedésre végezte a munkáját, amelyet ezuton köszön meg.
Kéľi, hogy a Képviselő-testülęt támogassa apźůyźnati kiírást.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő -testület elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Kerütet Óbuda_Békásmeryer onkormányzat Képviselő-testiiletének

268 l 2022. (IX. 22.\ IJatár ozata

A Képviselő_testüIet

úgy hataľoz, hogy páIyázatot ir ki az Óbudai Múzeum igazgatői munkakörének
betöltésére az előterj esztés melléklete szerinti taľtalommal.
(Szavazott 21 képvise|i5:2l igen, egyhangú)

- Csikósné Mányi Julia képviselő jelezte, hogl a szavazós alkalmával ,,igen"-nel szavązott. -
NapÍrend 6. pontja: Döntěs otuĺa-nékúsmegler Kiizteriitet-feliiglelet Szeľvezeti és Műíködésí

S zab úly zatún a k mó do s ítlÍs dľó l
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss LlÍszló polgdrmester

Dľ. Kiss Lászllő polgármester: kérdés, hozzászólás hiĺínyában szavazásra teszi fel az
e l őterj e szté s hatźr ozati j avasl atát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő_testiilet elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keriilet obuda_ľékásmeryeľ onkormányzat Képviselő-testületének

269 ĺ2022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺĺľoz,hogy az eloteqesztés melléklete szerinti obuda-gékásmegyer Közteľiilet-
felügyelet Szewezeti és Múködési Szabályzatźnak a módosítását, valamint egységes
szerkezętét j őv ehagyj a.

Felelős: Polgiírmester, státuszcserével keletkező személyügyi feladatok tekintetében
obuda-Békásmegyer Kĺjzteľiilet-felügyelet igazgatója

Határidő: azonrtal
(Szavazott 21 képviselo:2I igen, egyhangú)

N ap irend 7. pontj a : Vdros iizemeltetés í pénziigli e lőirdnyzat mó dos ítds a
(rlÍsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpo lgúrmester

Dr. Kiss Lászllő polgármester: kérdés, hozzźszólás hiányában szavazásra teszi fel' az
e l őterj e szté s hatźn o zati j avas latát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyeľ OnkoľmányzatKépviselő-testĺiletének

27 0 12022. (IX. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy
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1. döntésével biztosítj a - a taľtalék költségvetési keľet terhéľe _ a Vaľosüzemeltetési
költségvetési előirányzat módosítását bruttó 990.000.000.- Ft többlet fedezet
nyújtásával.

2. felkéri a Polgáľmestert az előteľjesztés taľtalma szerinti feladat végrehajtásáľa.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľĺdő: döntést követő l5. nap
(Szav azott 2 1 képviselő : 20 igen, 1 taľtózkodás)

Napírend 8. pontja: Szent Margít Rendelőintézet NonproJít Kft. könywiagúIata tdrgłdban a
meglévő szerződéses jogvíszony a BALLA AUDIT Könywiagáló és
Könyvelő Kft-vel tovdbbi 5 évre való meghosszabbítdsa
(Irósbelí)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

Dr. Kiss Lászlő polgármesteľ: kéľdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel' az
előterj e szté s hatát o zati j avas l atát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi se lő -te stület e lfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerütet obuda-ľékásmegyer onkormányzat Képviselő-testĺiletének

27 | 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatáľoz, hogy a ,,Szent Margit Rendelőintézet Nonpľoťrt Kft. könywizsgálata
taryyában a meglévő szerződéses jogviszony a BALLA AUDIT Konyvvizsgáló és
Könyvelő Kft-vel további 5 évre való meghosszabbításď'tźrgytl előterjesztését elfogadja
és felkéri a Táľsaság képviselőjét, Dľ. Budai András ügyvezető igazgatőt az előterjesztés
tarta|ma szerinti feladat vé grehaj tásĺíľa.
Felelős: Dr. Budai András igyvezetó igazgatő
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 2 1 képviselő: Ż0 igen, 1 tartózkodás)

Napiľend 9. pontja: Budapest Fővúros III. keriilet Bécsí lit 310. 20007/15 hľsz.-ti
vonatkouÍ onÉsz módosítlts elíndítúsaingatlanra

(IrdsbeIí)
E lőterj es ztő: Cze glé dy G ergő alp o lg óľmester

Dr. Kĺss Lászlő polgármester: kéľdés, hozzźszólás hiányában szavazásra teszi fę| az
előteľj e szté s hatźr ozati j avasl atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľůilet Óbuda_Békásmegyer onkormányzatKépviselő_testĺiletének

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuda_Békásmegyeľ onkormányzat Képvĺsető_testületének

27 2 12022. (Ix. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hataľoz,hogy támogatja Budapest Fővaros III. keriilet Bécsi út 3l0. 20007lI5 hľsz.-ú
ingatlanÍavonatkozó ogÉszmódosítás elindítását' valamint felkéń apolgáľmesteľt, hogy
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azoBÉsZ és a TKR módosítása során a partnerségi egyeztetést folýassa le.

Felelős: Polgármester
Határĺdő: döntést követő 1 hét
(Szavazott 21 képvise|ó:2| igen, egyhangú)

Napírenď I0. pontja: Tulajdonosi hozztźjdrulds megaddsa az önkoľmdnyzatí tulajdonrÍ
19395/8 hrsz.-lű, 1033 Budapest, Szentendreí út 83. szúm alatti
ingatlanon a Kőrösi Csoma Súndor Két Tanítósi Nyelvűí Baptista
Gimnózium últal végzendő beruhózlźshoz
(rlÍsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Dľ. Kiss Lászlő polgármester: kérdés, hozztszólás hianyźtban szavazásra teszi fe| az
el őterj e szté s határ o zati j avas latát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuda_Békásmegyer Onkormányzat Képviselő-testületének

27 3 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testület

az Önkormáĺyzat vagyonaľól és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáľól
szőlő l7l2014. (VI. 2.) önkormźnyzati rendelet 16. $ (1) bekezdésének figyelembe
vételével úgy hatáľo z, hogy

megadja a tulajdonosihozzájálrulást a Kőľtisi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű
Baptista Gimnázium (székhely: 1033 Budapest III. kerĹilet, Szentendrei út 83., oM
azonosító: Lo2648, adőszźlm: 1 8100143-2-41, képviselő: Berczelédi Zsolt igazgatő)
számáraaz önkoľmźnyzatitulajdonú l9395l8 hľsz.-ú, 1033 Budapest' Szentendľei út 83.

szĺĺm alatti ingatlanon a Kőrösi Csoma Sandor KétTanitási Nyelvú Baptista GimnŁium
á|talvégzendő beľuhź,záshoz (napelemes ľendszeľ telepítése) ahatźrozat mellékletét
képező műszaki dokumentáció szerint. Ennek körében hozzájńrul továbbá ahatźltozat
mellékletét képező csatlakozóvezetéW-kábel létesítésével kapcsolatos munkálatokat
elvégzésére vonatkozó tulajdon osi hozzájálľulás kiad ásálhoz.

A Képvĺsető_testület kĺfejezetten, semmĺlyen foľmában nem járut hozzá azingat|an
megteľheléséhez, azaz a beľuházással kapcsolatos esetleges vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba tiirténő bej egyzéséhez.

A tervezett munkálatok kapcsĺĺn esetlegesen sziikséges szakhatósági és egyéb
engedélyek ' hozzájérulások, nyilatkozatok beszerzésę a Kőrösi Csoma Sandoľ Két
Tanítási Nyelvű Baptista GimnĺŁium feladata és felelőssége, az onkoľmányzat ebbéIi
felelősségétkizáĄa.

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvú Baptista GimnŁium nem jogosult
költségeinek megtéľítéséhez. A Kőrösi Csoma Sándoľ Két Tanítási Nyelvű Baptista
GimnŁiumnak tudomásulkell vennie, hogy a munkálatok elvégzésének feltétele, hogy
azzal összeftiggésben sem a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista
Gimnázium' Sem pedig az intézmény fenntaľtőja, a Baptista Szeľetetszo|gá|atEgyházi
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Jogi Személy nem léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszĺímítási vagy
káĺtérítési, illetőleg tulajdonjogi igénnyel sem Budapest Főváľos III. Keriilet obuda-
Békásmegyer Önkormźnyzatával' sem pedig az obudai Vagyonkezelő NonprofitZrt-vel
szemben.

A tulaj don osi hozzźljźlrulás további feltételei és kikĺĺtései :

1. A hozzájarulás csupán a hivatkozott dokumentációban köriilíľt munkálatokľa
vonatkozik, ettől való báľmilyen eltérés esetén a Kőrösi Csoma Sandoľ Két Tanítási
Nyelvű Baptista Gimnázium ismételten tartozik az onkoľmányzathozzájaru|ásat
kéľni.

2. Az ingatlanon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott kaľokat a
Kőľösi Csoma Słándor Két Tanítási Nyelvtĺ Baptista Gimnazium köteles a
munkálatok megkezdését megelőzó źi|apotra helyreállítani, a felmerĹilő kártérítési
igényeknek eleget tenni.

3. A szakszeľútlen munkavégzésboI eredő, később jelentkező kĺĺľok, meghibásodások
kijavításának kötelezettsége a Kőrösi Csoma Sĺándor Két Tanítási Nyelvű Baptista
GimnĺŁiumot terheli.

4. A munkavégzést a Kőrĺisi Csoma Sándoľ Két Tanítási Nyelvú Baptista GimnĺŁium
köteles úgy megszewezni, hogy az a kornyék lakóinak nyugalmát ne zavarja, az
ingatlanokrendeltetésszeriĺhasználatátneakadályozza.

5. A keletkező törmeléket a Kőľösi Csoma Sĺándoľ Két Tanítási Nyelvű Baptista
GimnlŁiumnak haladéktalanul, saj át költségén el kell szállíttatnia.

6. Jelenhozzájarulás a kiadás napjától szétmított 1 évig érvényes.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezéngazgatőja
Határidő: a döntést követő 60 nap

(Szavazott 20 képviseló:20 igen, egyhangú)

Napírend 11. pontja: Az onkoľmúnyzat tulajdonóban dlló 1037 Budapest, Szőlőkert utcu 6.

suÍm alattí,ingatlanban raktórteľiilet íďeiglenes bútortúrolds céltÍ
bíztosítdsa obuda-Békúsmegler Cigúny Nemzetíségi onkormdnyzata
ľészére

7Íľĺstelt1
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Dľ. Kiss Lász|ő polgármesteľ: kérdés, hozzászólás hiányźtbaĺ szavazásra teszi fe| az
e lőteľj e szé s hatźlr o zati j avas l atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testtilet elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyeľ onkoľmńnyzat Képviselő-testůiletének

27 4 12022. (Ix. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testület

az Önkormányzatvagyonáről és a vagyontĺíľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szőIő 17 12014. (u. 2.) önkoľm ányzati rendelet 2 1 . $-a figyelembe vételével így határoz,
hogy
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hozzáljárat a Budapest Főviíros III. keriilet, Óbuda-gekásmegyer Önkormányzat
tulajdonában álló 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alaIti, l8822ll2 hľsz.-ú,
,rkivett üzem és udvaľ'' miĺvelési źlgtl, 21.506 m2 alapteľületti ĺngatlan ,,D''
csarnokában, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt alaprajzon megjelölt, külön
bejáľatú, fszt.l7l. jelű, 42117 m2 alapteľületű ,,előtér'' és fszt.l72. jeL{i, 2218| m2-es

,,táľoló'' helyiségek ľaktár funkciójú' pá|yázaton kívülĺo térítésmentes
haszonkiilcsiinbe adásához obuda-ľékásmegyer Cĺgány Nemzetiségi
onkoľmányzata (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3., azonosító: OI-98-O02772,
adószám: 15503183-1-41, képviselő: Szabó Zsolt lván elnök) részéľe.

A téľítésmentes haszonkölcsönbe adás jogalapját Magyarországhelyi onkormźnyzatairől
szóló 2011. évi CLXXXX törvény 23. $ (5) bekezdés lla. pontja: szociális
szolgáltatások és ellátások, amelyek keľetében telepiilési támogatás állapÍtható meg,
valamint 19. pontja: nemzetiségi ügyek képezi.

A használatí szerződés 2022. szeptembeľ 1. napjátő''| 2023. február 28_ig kiithető
meg.

Óbuda-Bekásmegyer Cigány Nemzetiségi onkormĺányzatźnak a haszonkölcsön
szerződésben vállalnia kell, hogy amennyiben az ingat|an értékesítéséről képviselő_
testiileti határozat születik, a hatźrozathozata| napjától szźlmított 30 napon beliil
(amennyiben ez a nap 2023. februáľ 28-ná| koľábbi időpontra esik), a hasznáIt
ingatlanľészt marađéktalanul kiüľíti és elhelyezési igény nélkül, az átvétęlkorival
megegyezó állapotban birtokba adjaa Haszonkölcsönbe adó ľészére.
F elelő s : a, obudai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. v ezéťr gazgatoj a
Határĺdő: a döntést kĺivető 30 nap
(Szavazott 2l képviselĺĺ:2l igen, egyhangú)

Napírend 12. pontja: Az ÁrszłÍĺĺo Ęĺt székhely bejegłzése az onkormdnyzat
tulajdondban dlló Budapest III. keriilet, belteriilet 18018 helyľajzi
szúmú íngatlan 272,24 nŕ-es részének teriiletbéľleti szeľződésével
összefiiggésben
(Irdsbeli)
E lőterj esztő: C ze g Ié dy G e rgő alp o lgármester

Dr. Kiss Lászlő polgáľmester: kérdés, hozzászólás hianyźlban szavazásra teszi fęl az
előterj eszté s hatźrozatí javaslatźlt .
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľůilet Óbuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Kópviselő-testületének

27 5 12022. (IX. 22.) IJatár ozata

A Képvĺselő_testület

az onkormźnyzatvagyonaľól és a vagyontaľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
szőlő 1712014. (VI. 2.) önkoľmányzati rendelet 16. $ (1) bekezdésének a) pontjában
kapott fę|hatalmazás alapj ĺán ugy hatétroz,

hozzájáru|, hogy a Budapest III. keľület 18018 hľsz.-ú ingatlan 272,24 m2-es
ingatlanľészére vonatkozó teľületbéľletĺ szeľződés (Bér1ő: Minőségĺ Ónuaĺert
Konzorcium (konzorciumvezető: Kommunĺkácĺó és Imázs Intézet Kutatĺí és
Szolgáltatĺí Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vígadó tét 3., 1. lépcsőhĺŁ IvlL,
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cégtregyzékszźtm: 01-09-928512, adőszźtm: 14975279-2-41, képviseli: Somogyi ZoItán
ügyvezető), konzorciumi tag: Tabac 4 You Bt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca
49lC.,IIl2.,cégsegyzékszám:01-06-786878,adőszétm:24372660-2-43,képviseli: Balsai-
Dienes Anett ügyvezető)) tetjesítésébe az Önkormányzat Képviselő- testülete 749l202t.
(vII.27.) számihatározatával bevont közreműködő - ATSZALLO Kft. (székhely:2120
Dunakeszi, Rozmaring utca 7 ., cégj egyzék szám: 13 -09 -2l3 13 0, adőszźlm: 2926417 3 -2-
13' képviseli: Györkefalvi Péter ügyvezető) - a bérleményt székhelyként
bejegyeztethesse.

Az engedé|yezés Budapest Fővtĺľos III. Keľület Óbuda-gékásmegyer onkormányzata
nevében és megbízásából eljaľó obudai Vagyonkezelő Nonpľoťlt Zrt. (Bérbeadó),
valamint fent nevezett Bérlő kĺjzĺjtt fennálló tęrĹiletbéľleti jogviszony időtartarnáĺa
éľvényes. Amennyiben a bérleti jogviszony báľmely okból megszűnik, az ATSZALLO
Kft. kĺiteles a székhelybejegyzés tĺiröltetése tárgyźhanhaladéktalanul intézkedni.
Felelős: a, obuđaiVagyonkezelő Nonproťý Zrt. vezérigazgatója
Hatáľidő a dĺintést kĺivető 60 nap
(Szavazott 2l képviselo:2l igen, egyhangú)

Napirend 13. pontja: Tulajďonosi hozzlÍjúrulús megaddsa a Gepórd Jégkorong Eglesíilet és
az ibuda Hockey Academy Jégpdlya Épí'tő és tjzemeltető Kft. sutmúra
az önkormónyzati tulajďonú 20306 hrsz-ú ingatlanon elvégzendő
beruhóztźshoz
(rdsbeli)
E lőterj es ztő : C ze g lé ďy G e ľg ő alp o Ig dľmesteľ

Dľ. Kiss Lászlő polgármester: kérdés, hozzászólás hiányában szavazźsra teszí fe| az
előterj e szté s hatáĺ ozati j avaslatát.
Megállapítj a, ho gy azÍ a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľůilet obuda_Békásmegyer onkoľmányzatKépviselő-testĺiletének

27 6 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő-testület

az Önkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ő I7l2014. (VI. 2.) önkoľmányzati rendelet 16. $ (1) bekezdésének figyelembe
vételével úgy határo z, hogy

megadja tulajdonosi hozzájátľulását a Budapest Főváros III. kerület obuda-
Békásmegyeľ Önkormźnyzatának llI arányű tulajdonában áIlő Budapest belteľi.ilet, III.
kenilet 20306 hľsz.-ú, 366.085 mŻ nagyságú ,,kivett sportpálya, jégcsarnok'' megjelölésű,
természetben a Budapest, III. Testvéľhegyi lejtő - Kubik utca _ G<ilöncséľ utca áłIta|

hatĺĺrolt ingatlanon az Önkormźnyzat és a Gepárd Jégkoľong Egyesület (székhely 1037

Budapest, Kubik utca 6., azonosító: L3-99003754, adőszám: 186973ll-2-4l' képviselő:
Hegedüs Zoltán elnök) között megkötĺltt ftjldhasználati jogot alapítő szerződésben
megjelölt felépítmény (Jégcsamok), valamint az Önkoľmányzat és az Egyesület által
koľábban megkötött ftjldhasználati jogot alapítő szęrződésben és együttműkĺidési
megállapodásban nem szabáIyozott építési beruhźzźlsi munkálatok során megvalósult _
rendezetlen jogállású - épületbővítmény tekintetében a Gepárd Jégkoľong Egyesület és
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az obuda Hockey Academy Jégpálya Epítő és Üzemeltető Kft. (székhely: 1033
Budapest' Vajda Jĺĺnos utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-182666L3, adósziím: 24792752-
2-4I,képviselő: Balog Péter ügyvezető) által elvégzeĺdő beruhĺŁáshoz. A beľuhrŁás
feltételrendszerét az Önkoľmányzat nevében és megbizásáből eljĺíľó obuđai
vagyonkezelő Nonpľoťĺt Zrt., valamint a Gepaľd Jégkoľong Egyesület és az obuđa
Hockey Academy JégpályaÉpió és Üzemeltető Kft. kĺizĺitt kötendő külön megállapodás
foglalja magźlba.

A Geparđ Jégkorong Egyesület és az obuda Hockey Academy Jégpálya Építő és
Üzemeltető Kft. által, saját költségen végzendőberuhazas műszaki tartalma: napelemes
rendszer telepítése a jelen hatźrozat mellékletét képező mtĺszaki dokumentáció szerint.

A tervezett beruhŁás kapcsĺín esetlegesen sziikséges szakhatósági és egyéb engeđélyek,
hozzájárulások beszeľzése a Gepĺíľd Jégkorong Egyesület és az Óbuda Hockey Academy
Jégpálya ÉpÍtő és Üzemeltető Kft. feladata és felelőssége, az Önkoľmrĺnyzat ebbé|i
felelősségétkizźĄa.

A Gepárd Jégkoľong Egyesület és az obuda Hockey Academy Jégpálya Epítő és
Uzemeltető Kft. a beľuházással kapcsolatosan net jogosult kiiltségeinek
megtérítésére. A Gepáľd Jégkoľong Egyesületet és az obuda Hockey Academy
Jégpálya ú)pitő és tjzemeltető Kft. tudomásul veszĺ, ho5r a beruházás feltétele, hogy
azzal łisszefüggésben sem Budapest Főváľos III. Keľület obuda_Békásmegyeľ
onkoľmányzatáva|, sem pedig az obudai Varyonkezelő NonpľofitZrt.-vel szemben
nem léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszámításĺ vagy kártérítési'
ĺlletőleg tulajdonjogĺ ĺgénnyel, jelen hozzájárulás kĺzárĺĎIag napelemek telepítéshez
használható fel, nem éľtelmezhető építéshatóságĺ' illetve egyéb hatĺísági
bozzájárulásnaĘ az épület kĺvĺtelezéséhez, ĺlletve használatbavételéhez tłirténő
hozzájárulásnak.

A jelen határozat a hatályos fiildhasználati jogot alapító szenődésben ľiigzítetteken
túti tiibbletráépítés (épületbővítés)' illetve ttibblet teľülethasznáiat vonatkozásában
semmĺnemíi hozzáĄátrulást nem taľta|maz a Gepárd Jégkoľong Eg5resületet és az
Óbuda Hockey Academy Jégpálya Építő és tizemeltető Kft. részére, a határozatot
ilyenformáT kĺterjesztően értelmezni nem lehet.
F elelő s : az obudai Vagyonkezel ő Nonpro ťĺt Zrt. v ezén gazgatőj a
Határidő: ahatźrozathozatalt követő 30 nap
(Szavazott 2 1 képviselő: 2l igen, egyhangú)

Napirend 14. pontja: Esernyős obudai KulturólÍs és Sport NonproJit Korlútolt Felelősségíí
Tdrsasdg 2022. éví iizleti tervěnek mlÍdosítdsa
(Irdsbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpo lgdľmester

Dľ. Kiss László polgármester: megadjaaszőt, Puskát Péter frakciővezető úľnak.

Puskás Péteľ képvĺselő: kéri, hogy ahatározati javaslat 1. és 3. pontjaľóla Képviselő-testület
külĺjn szavazzon.

Dľ. Kiss Lászl.ó polgáľmesteľ: további kérdés, hozzászőléts hiĺányában szavazásra teszi fel a
hatźtr ozati j avaslat 2. pontját.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő -testület elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Kerület obuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő_testületének

27 7 l 2022. (Ix. 22.) Határ ozatz

A Képviselő-testület

úgy hatĺĺroz,hogy elfogađja az onkoľmźnyzatz)zz. évi kĺiltségvetésének Esemyős Kft.
támogatása költségvetési sor megemelését 11 114 ęzer Ft-tal a tartalék terhére.
Felelős: polgármester

Kft. ügyvezetője
HatáľÍdő: azonnal
(Szavazott 21 képvise|ő:2I igen, egyhangú)

Dr. Kiss Lászlő polgáľmesterz szavazásra teszi fel a hatĺírozati javaslat 1. és 3. pontját.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testiilet elfo gadta.

Budapest Főváľos III. KerüIet obuda_Békásmegyeľ Onkoľmányzat Képvisető-testületének

27 8 12022. (IX. 22.) Határozata

A Képviselő_testüIet

úgy határo z, hogy elfogadj a
1. az Esernyős obudai Kultuľális és Spoľt Nonprofit Korlátolt FelelősségiiTársaság2022

évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti taľtalommal,

2. az onkormányzat 2022. évi költségvetésnek Esernyős célfeladatok kĺiltségvetési sor
megemelés ét 3 340 ezer Ft-tal a tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Kft. tigyvezetóje

Határidő: azonnal
(Szav azott 2 1 képvise|í5 : 1 4 igeĺ, 7 taľtózkodás)

- Rózsa László Péteľ képviselő jelezte, hogł a szavazás alkalmóval ,,tartózkodott'' az,,igen''
helyett szavazat helyett. -

Napírend 15. pontja: Az Eseľnyős obudai Kultuľdlis Kiirpont NonpľoJit Kft. óltal elldtott
,,Humanitáľius katasztróflÍra tekintettel érkező személyek
ellelyezése' feladat elldtdsa és megúllapodds megkötése
(Irdsbeli)
E lőte rj es ztő: C ze glé dy Ge rgő alpo lgdrmeste r

Dľ. Kiss Lászlő polgármester: kéľdés, hozztlszólás hianyában szavazásra teszi fel az
elóterj eszté s hatźrozati j avaslatát.
Me gállapítj a, hogy azt a Képviselő-te stület elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óbuda-Békásmegyer onkoľmányzat Képvĺselő_testületének

27 9 12022. (IX. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testůĺlet

úgy hatáľoz,hogy

l. az Eseľnyős Nonprofit Kft. gonđoskodjon a menedékesek és ideiglenes védelemre
jogosultak elszállásolásáľól és ellátásáÍól a Rozgonyi Piroska vendéghiŁban,

2. megbízza az Eseľnyős Nonprofit Kft.-t a humanitáľius katasztrófiára tekintettel érkező
személyek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatokkal és e feladatokra a
veszélyhelyzetideje alattaszomszédos oľszágban fennálló humanitĺĺrius katasztróf;áľa
tekintettel érkezo személyek elhelyezésének trímogatásáról és az azzal kapcsolatos
intézkedésekről szóló 10412022. (III. 12.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Koľm.
ľendelet) alapján az onkormźnyzat részére folyósított támogatással megegyező
összeget biztosít,

3. létľehozza az uj,,Ukľán menekültęk (menedékes) elszállásolásď' költségvetési soľt,
és azon fedezetet biztosít 5 728 000 Ft összegben a taľtalékkeľet terhére, másrészt a
Korm. rendelet a|apján az Önkormźnyzat ľészére 2022. szeptember l-jét követően
biztosított támogatással megegyező ĺisszegben a folyósított támogatás teľhére,

4. felhatalmazza a polgáľmestert az előteľjesztés 1. melléklete szerinti szerződés
alźtítására, azzal,hogy az aláírás soľiĺn _ az Önkormányzat éľdekeit nem séľtő módon,
a szerzÍĺdés lényeges tartalmát nem éľintve - eltéľhet.

Felelős: Esernyős obudai Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: I .,2. és 4. pontok vonatkozás ában azonrla|i, a3 . pont tekintetében folyamatos.
(Szavazott 2 1 képviselő: 2l igen, egyhangú)

Napirend 16. pontja: ibuda-nékúsmegłer Vlúrosfejlesztő Nonpľoftt Kft. dkal kezelt
kö ltsé gvetés i s oro k mó dos ítdsa
(Irdsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgóľmester

Dľ. Kiss Lászlő polgáľmesteľ: kérdés, hozzászólás hitínyźlban szavazásra tęszi fel az
e lőterj e szté s hatźr o zati j avaslatát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_ľékásmeryeľ OnkoľmányzatKépviselő_testületének

280 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy

l) ,,Bérlakás építési koncepció'' kiadási költségvetési soron további 78.000.000 Ft
fedezetet biztosítani, melynek forrása az önkoľmányzati taľtalék.

2) létrehozza,,Közbeszerzési keretszerződés'' kiadási költségvetési soľt, melyen
20.320.000 Ft fedezetet a ,,Pźiyázat előkészítés'' kiadási kĺiltségvetési sorról töľténő
átcsoportosítással biztosít.
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3) |étrehozza,,DőzsaGy<irgy úti gyalogosátkelő kivitelezése'' kiadási k<lltségvetési sort
58.000.000 Ft-os előirányzattal, melynek fedezetét a,,Zebraprogram'' költségvetési
sorról (28.500.000 Ft)' valamintaz,,Ű1járda, paľkoló építés'' (29.500.000 Ft) kiadási
kĺiltségvetési sorokľól tĺjľténő átcsopoľtosítással biztosít.

4) létrehozza,,Energiamenedzsmęnt'' kiadási költségvetési soľt, melyen 9.000.000 Ft
fedezetet a ,,SECAP vállalások'' kiadási költségvetési soľľól történő
átcsoportosítással biztosít.

5) létrehozza a,,Csapadékvíz kiskoľľekciós keret-megállapodás'' kiadási kĺiltségvetési
soľt, melyen 18.000.000 Ft fedezetet a,,Kisléptékri fejlesztések kivitelezése'' kiadási
kĺiltségvetési sorról történő átcsopoľtosítással biztosít.

6) léfiehozza ,,Kĺizösségi keľt'' kiadási költségvetési soľt, melyen 10.000.000 Ft
fedezetet a 

',Kisléptékű 
fejlesztések kivitelezésę" kiadási költségvetési sorľól töľténő

átcsopoľtosítással biztosít.

7) létrehozza ,,Csíkszeľeda paľk kutyafuttató'' kiadási költségvetési soľt, melyen
10.000.000 Ft fedezetet a ,,Kisléptékű fejlesztések teryezése'' kiadási költségvetési
sorľól tĺjľténő átcsopoľtosítással biztosít.

8) a 
',Gyenes 

utcai rendelő felújítása'' kiadási költségvetési soron további 90.000.000 Ft
fedezetet biztosít, melyet a ,,Kisléptékti fejlesztések kivitelezése'' kiadási
költségvetési sorľól töľténő átcsoportosítással biztosít.

9) Iétrehozza a,,Táľsasházak élętveszély elhárítási támogatása" kiadási kĺiltségvetési
soľt, melyen 875.000 Ft fedezetet a ,,Táľsashazi pályazatok, eszkcizök beszerzésre''
kiadási költségvetési sorról történő átcsoportosítással biztosít.

Felelős: Polgármester
obuda- g ekásme gyer Váro sfej lesztő Nonpľofit Kft . v ezetőj e

Hatáľidő: 2022.09.30.
(Szavazott 21 képviseló:20 igen, 1 tartózkodás)

Napírend 17. pontja: Tdmogatós bÍztosítdsa a Medgłessy Ferenc Általónos Iskola részleges
nyíltźszóró-cseľéj éľe és napvítorla telepitésére
(Irúsbeli)
E lőte ľj es ztő: C zeg lé dy G eľgő alp o lgóľmeste r

I)ľ. Kiss Lászlő polgármesteľ: kéľdés, hozzászólás hianyźlban' szavazásra teszi fęl' az
előteľj eszté s határ ozati j avaslatát.
Megállapítj a' ho gy azt a Képvi selő-testiilet elfo gadta.

Budapest Főváros III. KeľůĺIet Óbuda_Békásmegyer onkoľmányzatKépviselő_testületének

281 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Kópviselő_testület

úgy határoz,hogy
t. az onkoľmĺĺnyzat Támogatási szerzođést köt az Észak-Budapesti TankeľĹileti

Központtal a Medgyessy Ferenc Általános Iskola felújítása céljából. A támogatás
mértéke 20.000.000 Ft, melynek feđezete az ,,A\lami fenntartású intézmények
infrastrukturális fejlesztések'' kiadási kĺiltségvetési soron ľendelkezésre áll.

z. felkéri a, obuda-Békásmegyeľ Városfejlesztő Nonproťrt Kft.-t az Észak-Budapesti
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Tankerületi Központtal kötendo Tiĺmogatási Szerződés előkészítésére és
fę|hatalmazza aPo|gármesteľt a megállapodás a|éirźlsáľa azzal,hogy az aláiráskor az
előterjesztés melléklete szerinti teľvezet szövegétől - a szerzoďés lényeges tartalmát
nem érintve, önkoľmĺĺnyzati érdeket nem sértve - eltérhet.

Felelős: 1. Polgáľmester
z. Óbuda- gékásme gyeľ Vĺĺľo sfej lesztő Nonprofi t Kft . ügyvezetőj e

Hatáľĺdő: l. azonrlal
2.2022. október 15.

(Szavazott 21 képviselo:2l igen, egyhangú)

Napírenď 18. pontja: Alapítvdnyok tdmogatúsa
(rdsbeli)
Előterjesztő: B urjón Ferenc alpolgármester

Dľ. Kĺss Lász|ő polgáľmesteľ: kérdés, hozzászólás hianyában szavazásra teszi fe| az
előteľj e szté s határ o zati j avasl atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testiilet elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_ľékásmegyer onkoľm ányzatKépviselő_testületének

282 12022. (Ix. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hatĺĺĺoz,hogy
1) az eloter1esztés mellékletének a) pontjában szerepló alapitvźnyoknak az abban

meghatáľozotttaľtalommaltĺĺmogatástnyújt,
2) az előterjesztés mellékletének b) pontjában szereplő a|apitvźny támogatásĺĺhoz _az

előteľj e szé s me l l ékletéb en me gh atźr ozott tartalo mmal - hozzáj arul.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 60 nap
(Szavazott 21 képviselő:2I igen, egyhangú)

Napírend 19. pontja: Kedvezményes burgonyavdsúrlúsí akció keretösszegének emelése

1Írdstelt1
Előterjesztő: Turgonyí Dóniel Absolon alpolgdrmester

Dľ. Kĺss Lászlő polgármester: kérdés, hozzászólás hiányźtbarl szavazásra teszi fęl' az
előterj e szté s hatźr ozati j avas latát.
Me gállapítj a, ho gy ail' a Képviselő-testtilet elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keriilet obuda_Békásmeg;reľ Onkoľmányzat Képvĺselő_testĺiletének

283 12022. (Ix. 22.) }Jatár ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatrĺľoz,hogy
1. a kedvezményes burgonyavásáľlási akció keretösszegét 50.000.000 forintľól

63.500.000 forintľa emeli, amelyhez a 13.500.000 foľint külĺjnbözetet a Szociális
Főosztály,'Gyógyfürdő III. keľületi nyugdíjasoknak'' kĺiltségvetési soľiíľól biztosítja.
Felelős: Jegyző
Határidő: a döntést követő 15. nap
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2. felhívja a polgáľmestert, hogy a kedvezményes burgonyavásĺĺrlási akció
keretösszegének emelése céljából az Önkormĺĺnyzat 2022. évi összevont
k<iltségvetéséről szóló 39l202I. (XII. 2l.) önkormányzati ľendeletben szfüséges
módosítások előkészítéséről gondoskodj on.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: a döntést kĺivető 15 nap
(Szavazott 2 1 képviselő: 2l igen, egyhangú)

Napirend 20. pontja: Csatlakozds a Bursa Hungarica Felsőoktatdsi osztöndíjpdlydzat 2023.
éuifordulójtÍhoz
(Irdsbelí)
Előterjesztő: Turgonyi Dúniel Absolon alpolgdrmesteľ

Dr. Kiss LászI,ő polgáľmesteľ: kérdés, hozzźlszólás hiĺĺnyźtball szavazásra teszi fęl az
e l őterj e sĺé s hatźr ozati j avaslatát.
Megállapítj a, hogy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľütet Óbuda-ľékásmegyer onkormányzatKépviselő_testůiletének

284 12022. (lx. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy

l.hozzájárul a Bursa Hungarica Felsőoktatási osztĺlndíjrendszer 2023. évi forđulójához
töľténő csatlakozáshoz, és egyben felhatalmazza a Polgármesteľt a 

',Csatlakozásinyilatkozat" alźlírásźna' a mellékelt minta alapjźn.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2022. szeptember 30.

2.2,5 millió forintot biztosít a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Ösztöndíjľendszer páIyázat
2023. évi foľdulójára, a 2023. évi kĺiltségvętés Köznęvelési és Kultuľális Főosztály
K.1 1.01 .02.04 Bursa Hungarica sora terhére.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2023.januáľ 3 1.

(Szavazott 21 képvise|ő:2I igen, egyhangú)

Napirend 21. pontja: Költségveĺésí útcsoportosítós a rúszorulóJiatalok ľeggeliztetésefeladat
ellátdsa éľdekében
(ľlísbeli)
Előteľj esztő: B urj dn Ferenc alpo lgdrmester

Dľ. Kiss Lász|ő polgáľmesteľ: kérdés, hozzászólás hiányában szavazźsra teszi fel az
előterj eszté s határozati j avaslatát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi sęlő{e stület elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Keľĺĺlet Óbuda_Békásmeryeľ onkoľmányzatKépviselő-testületének

285 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő-testület

ugyhatároz, hogy a Fenntaľthatósági, Ifiúsági, Civil és Nemzetiségi osztály\Egyesületek,
alapítványok civil szervezetek tiímogatása\Pá|yazat civil szervezeteknek soľáról
10 000 000 Ft-ot átcsoportosít az obudai Családi Tanácsadó és Gyeľmekvédelmi
Kĺizpont részérę a ľászoruló fiatalok reggelizetése feladat, 2023. május 31. napig taľtó
ellátása érdekében azza|, hogy a feladat megvalósulásaról legkésőbb 2023. junius 30.
napjáig szakmai és pénzügyi beszĺĺmolót nyujt be.
Felelős: Polgármesteľ
Határĺdő: 30 nap
(Szavazott 21 képvise|ő:2| igen, egyhangú)

Napirend 22. pontja: Dlntés túj, keríileti MoL Bubi töItődllomdsok kialakításáról
(IrúsbelÍ)
E lőte ľj es ztő: C zeg lédy G ergő alp o lg úrmester

B urjún Ferenc alpolgórmester

Dr. Kiss Lászlĺí polgáľmesteľ: kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tęszi fel az
előteľj esztés hatiĺľozati javaslatát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet obuoa_ľékásmegyer Onkoľmányzat Képviselő_testületének

286 12022. (Ix. 22.) Határ ozata

A Képvĺselő-testület

úgy hatĺĺľoz,hogy

l. a MoL Bubi komplex közösségi keľékprĺľos közlekedési ľendszerhźůőzatźnak kerĹileti
bővítéséhez a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zźrtköruen Mfüödő
Részvénytársaság részére mindĺjsszesen 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint
fę|ha|mozźlsi célú tlĺmo gatást nyúj t.

2. az t pont alapján az onkormźnyzat 2022. évi költségvetésében ,,Mikľomobilitási
pontok teľvezése'' költségvetési előirányzatot 15 millió forinttal megemeli az
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szőlő 39l2OŻI. (XII.21.) számú rendęlet
,,Kisléptékű fejlesztések kivitelezése'' kiadási költségvetési előiranyzatterhére.

3. felhatalmazza a Polgáľmesteľt a tźlmogatźs pénzrj;gyi fedezetének biztosításához
szükséges átcsopoľtosítás végrehajtásźra, és felkéri az átcsoportosításnak a
költségvetési ľendelet soron következő módosításában töľténő átvezetésére.

4. az obuda-Békásmegyer Vĺĺrosfejlesztő Nonpľofit Kft.-vel kötött Közszolgźlltatási
szeruodés 3.2.2. pontjában foglaltak szeľint felkéri az Óbr'da-gekásmegyeľ
Varosfejlesztő Nonproťrt Kft.-t a MoL Bubi állomások kialakltásźůtoz kapcsolódó
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fęladatok lebonyolítására, valamint fęlhatalmazza a kivitelezés sorĺĺn felmerülő
műszaki kéľdések eldöntésére.

5. felhatalmazzaaPolgĺĺľmesteľt az előterjesztésŻ. melléklęte szerinti taľtalommal a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zźtrtkoruen Mfüödő Részvénytársasággal kĺitendő
Támogatási Megállapodás aláíľására azzal, hogy az aláirźskor az előterjesztés
melléklete szeľinti tewezet szövegétől _ a szerzodés lényeges taľtalmát nem érintve,
önkoľmĺínyzati érdeket nęm séľtve _ eltérhet.

6. tulajdonosi hozzźtjLírulást, valamint a Beruhźr'ó kérelmére közteľület használati
hozzájźlru|ását adja a Tĺĺmogatási Megállapodásban szereplő he|yrajzi számon a
fej lesztések megvalósít ásához.

Felelős: 1.) Polgĺíľmester; 2.) Polgáľmesteri Hivatal; 3.) Polgáľmester;
4. ) obuda-Békásme gyer Vĺáľosfej lesztő Nonprofi t Kft vezetőj e ;

5.) Polgĺáľmester; 6.) Jegyző,
Hatáľĺdő: l-2.) azoľľlal; 3.) Ż022. októbeľ 3l.; Ą a pľojekt befejezése;

5.) 2022. októbeľ 15.; 6.) tervezési és engedélyezési folyamat vége
(Szavazott 2 1 képviselo: 2l igen, egyhangú)

Dr. Kiss Lászlő polgármesterz |ezĄa a napirendet és zárt ülést rendel el.

Zárt ülés

Napírend 23. pontja: Az ibudaí KulturlÍlís Központ NonproJit Kft. iiglvezetői pálydzataínak
elbírdlósa
đrdsĺetĐ
Előteľjesztő: Dr. Kiss Llíszllí polgórmesteľ

Napírend 24. pontja: Fellebbezés a Főépítészi és Vórostervezési lroda I/563/39/2022. szúmú
dtintésével szemben
(rlÍsbeli)
E lőterj es ztő: C ze glédy Geľg ő alp o lg drmester

Napirend 25. pontja: Fellebbezés a WII/31/6/2022. szúmú hatdrozat ellen
(Irósbeli)
E lőteľj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgdrmester

Napiľend 26. pontja: Fellebbezés a WIU1962/5/2022. szúmú hatdrozat ellen
(Irúsbelí)
Előteľj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Napirend 27. pontja: Szociúlís egléni kérelmek iigłében sziiletett dijntések ellen benyújtott

fe ll e b b e zé s e k é s mé ltttny o s s tÍg i ké r e lme k e lb ír ólús a
(Irósbeli)
Előterj esztő: T urgonyi Ddníel Absolon alpolgórmester

Zárt ii|ést kłivetően:

Dľ. Kiss Lászľ'ő polgármesteľ: tájékoztatja a képviselőket, hogy munkatervük szerint a
Képviselő-testület október végén tartja soron következő rendes ülését.
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Kéri, hogy a Civil, Ifiúsági, Kultwális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság a 2.
napirend targyalása kapcsán elfogadott hatźrozatnakmegfelelően minél hamaľabb üljön össze
a keľet ismételt felosztása érdekében.
Megköszöni a részvételt, az iilést 10 óľa 49 perckoľ bezźĄa.

K.m.f.
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Dľ Dr. sb
w

siel.!ąI.j

2.
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