
BUDAPEST FovÁRos III. KERÜLET,
oľuoł-ľÉxÁsnĺncYnR oľronľĺÁľyzłľł
Szám: VS/89-1I/2022

KIVONAT
amely készült Budapest Fővaľos III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer Önkoľmĺĺnyzat

Képviselő-testületének2022. szeptember 22-én (csütiiľtiiktĺn) 10.00 órai kezdettel,
aYźrosháza tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.) megtartott

_ r e n ď k í v ii l i _ülésének jegyzőkönyvéből.

Budapest Főváros III. Keľĺilet obuda_nékásmeryeľ ÖnkormányzatKépviselő_testületének

262 12022. (IX. 22.) H:atár ozata

A Képviselő-testĺilet

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

NAPIREND:

1. Beszĺĺmoló a Fővárosi Katasztrófavédelmilgazgatőság,Eszak-budai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, III. kerületi Hivatásos Tűzoltó-paľancsnokság és a Békásmegyeri
Katasztrófavédelmi ors 202I . évi tevékenységéről
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Zsigő Csaba Á'paa fuzoltő alezredes _ tuzoltőparartcsnok

2. Rendelet-tewezet az onkoľmźnyzat 2022. évi összevont költségvetéséľől szóló
39 l202l. (XII. 2 1 .) önkoľm áĺyzati rendelet módosításĺĺľól
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgĺíľmester

3. A szociális igazgatásľól és egyes szociális ellátásokĺól szóló 10/2015. (II. 16.)
<lnkoľmányzati rendelet módosítása
(Iľásbeli)
Előteľj esztő : Turgonyi Dĺĺniel Absolon alpolgĺĺľmesteľ

ł. Óbuda-gékásmegyer Önkormrínyzat2)Z}. évi költségvetéséről sző|ő39l2O22. (XII.2I.)
Ónkormányzati ľendeletének végrehajtásaról szóló tájékoztatő
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgármester

5. Az Óbudai Múzeum igazgatőipá|yźzatźnak kiírása
(Írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgáľmesteľ
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6. Dĺintés obuda-gokásmegyer KözterĹilet-felügyelet Szervezeti és Működési
S zab ály zatrĺnak mó do s ításáró l
(ĺrásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgĺĺľmesteľ

7. Viĺrosüzemeltetési pénzügyi e|őirtnyzat módosítása
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Czeg|édv Gergő alpolgríľmesteľ

8. Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft. könywizsgéůata tárgyźlban a meglévő
szęrződéses jogviszony a BALLA AUDIT Könywizsgálő és Kĺinyvelő Kft-vel
további 5 évre való meghosszabbítása
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

9. Budlpest Fővĺĺľos III. keľĹilet Bécsi út 3l0. 20007115 hľsz.-ú ingatlanra vonatkozó
OBESZ módosítás elindítása
(ĺrásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

10. Tulajdonosihozzźtjĺĺľulás megadása az önkormźnyzatitulajdonú l9395l8 hrsz.-ú, 1033
Budapest, Szentendrei út 83. szźtm alaÍti ingatlanon a Kőľösi Csoma Sándoľ Két
Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium által v égzendő beľuhlŁ áshoz
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

1I. Az Önkormĺĺnyzat tulajdonában álló 1037 Budapest, Szőlőkeľt utca 6. szám alatti
ingatlanban ľaktáĺerĹilet ideiglenes bútoľtárolás célú biztosítása obuda-gokásmegyer

9ie*rv Nemzeti s é gi Önkorm ány zata ľészére
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

12. Az ÄľszÁrto rft. székhely bejegyzése az onkorményzat tulajdonában álló
Budapest III. kerület, belteľĹilet 18018 helyrajzi számtingatlan 272,24 m2-es részének
teľĹiletbérleti szeruődésével összeftiggésben
(rásbeli)
Előterj esztő : Czeglédy Gergő alpolgáľmester

13. Tulajdonosi hozzátjarulás megadása a Gepĺíľd Jégkoľong Egyesiilet és az Óbuda
Hockey Academy Jégpálya Építő és Üzemeltető Kft. szźlmźra az önkoľmányzati
tulaj donú 203 0 6 hĺs z. -ú in gatlano n e lvé gzendő b eruhźnáshoz
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

14. Esernyős Óbudai Kulturális és Spoľt Nonpľofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022.
évi üzleti tervének módosítása
(ľásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester
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15. Az Eseľnyős obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. által ellátott ,,Humanitiĺrius
katasztrófźlra tekintettel érkezo személyek elhelyezése'' feladat ellátása és
megállapodás megkötése
(Irásbeli)
Előteľj esz tő : Czeglédy Gergő alpolgáľmester

16. obuda-Békásmegyeľ Vĺĺľosfejlesztő Nonprofit Kft. által kezelt költségvetési sorok
módosítása
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

I7. Támogatás biaosítása a Medgyessy Ferenc Általános Iskola részleges nyílźszarő-
cseréj éľe és napvitoľla telepítésére
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

l8. Alapítvanyok támogatása
(Írásbeli)
Előterjesztő : Burj an Ferenc alpolgármester

19. Kedvezményes burgonyavásáľlási akció keľetösszegének emelése
(Irásbeli)
Előterjesztő : Turgonyi Daniel Absolon alpolgármesteľ

20. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályazat 2023. évi
fordulójához
(rásbeli)
Előterjesztő : Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

21. Kĺiltségvetési átcsopoľtosítás a rászoruló fiatalok reggeliztetése feladat ellátása
érdekében
(Írásbeli)
Előterjesztő : Burj an Feľenc alpolgármester

22. Döntés új, kerĹileti MoL Bubi tĺĺltőállomások kialakításaľól
(Irásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

Burján Ferenc alpolgrĺrmester

Zárt ůilés

23. AzÓbudai Kultuľális KözpontNonpľoťrt Kft. ügyvezetőipźiyźaatainak elbírálása
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgĺíľmester

24. FęIlebbezés a Főépítészi és Váľostervezési Iroda |156313912022. szźmu dĺjntésével
szemben
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester
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25. Fellebbezés aY|IU3ll6l2022. sziĺmú határozat eLlen
(Íľásbeli)
Előteľjesztő: Czegléďy Gergő alpolgármester

26. Fellebbezés a YIII1 19 62 l 5 12022. szźlmí hataľozat ellen
(ĺľásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgĺĺrmester

27. Szociális egyéni kérelmek ügyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések
és méltĺĺnyossági kéľelmek elbírálása
(ľásbeli)
Előterjesztő : Turgonyi Daniel Absolon alpolgáľmesteľ

(Szavazott 21 képviseló:21 igen, egyhangú)

Napirend 1. pontja: Beszdmoló a FővlÍľosi Katasztrófavédelmi Igazgatósltg, Észak-budaí
Katasztrófavédelmi Kírendeltség, III. keríłletí Hivatdsos TíízoltlÍ-
parancsnokslÍg és a Béktűsmegłeľi Katasztrófavédelmi őrs 2021. évi
tevěkenységérdl
(Irásbeli)
Előterjesztő: Zsigó Csaba Arpdd tíízoltó alezredes _ tíízoltópaľancsnok

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_Békásmeg5rer OnkoľmänyzatKépvisető_testületének

263 12022. (IX. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testület

úgy hatźroz, hogy a Fővaľosi Katasztrófavédelmi |gazgatőság
Katasztľófavédelmi Kirendeltség 202l. évi tevékenységéľől szőlő
elfogađja.
(Szavazott 21 képviselő:2I igen, egyhangú)

Észak-budai
beszámolóját

A Polgármesteri Hĺvatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Szervezésĺ Főosztály
vezetője.

Napirend 2. pontja: Rendelet-tervezet az onkormúnyzat 2022. évi összevont ki)ltségvetésérďl
szóIó 39/2021. (XII. 21.) önkoľmdnyzati ľendelet módosítttsdról
(rlÍsbet)
Előterjesztő: Dr. Kiss LlÍszló polgórmester

Budapest Főváros III. Keľůilet obuda-Békásmeryeľ Onkoľmányzat Képvĺselő-testületének

264 ĺ2022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testület

1) felkéľi a Civil, Ifiúsági, Kultuľális, oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottságot,
hogy a Ż022. szeptember 19-ei ülésén ,,Döntés civil szervęzetęk alaptevékenységét
segítő eszközök beszerzésének támogatása" tárgyában elfogadott 10 MFt
keretĺisszeget további lz,zMFt-tal megemelve' mindösszesen 22,2MFt keretösszeg
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felosztásáľőlhozzondöntést, amely döntés akkor lép hatályba,haaKépviselő-testület
a 2022. októbeń tilésén a költségvetési rendelet módosítását e határozat szeľinti
megemelt összeggel elfogadj a

2) felkéľi a polgĺĺľmesteľt, hogy a Képviselő-testület 2022. októberi ülésére a
költségvetési rendelet módosításának teľvezetében az éľintett soľ ÍLz 1. pont szeľinti
megemelt összeggel szerepeljen.

Felelős: 1. pont CIKONT elnöke
2. pont polgĺĺrmester

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

(Szavazott 2l képviseló 2I igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľĺ Hivatalban a határozat vógrehajtásáért felelős: a Pénzĺigyi és

Gazdálkodási Főosztály vezetője, valamĺnt a Civil, Ifjúsági' Oktatásĺ' Nemzetĺségi és

Tuľĺsztikai Bizottság elniike.

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuda_Békásmeryeľ onkoľm ányzat Képviselő-testüIete

elfogadja _ az e|óteqesztés 1. melléklete szeľinti taľtalommal _ az Önkormźnyzat 2022. évi
összevont költségvetéséről szóló 39l202l. (XII. 21.) önkoľmźnyzati ľendelet módosításĺĺľól
szől'ő 21 l 2022. önkorm ányzati rendeletet.
(Szavazott 2l képviselő:2l igen, egyhangú)

Napírend 3. pontja: A szocídlís ígazgatdsról és egles szocilźlis elldtlźsokról sztíló 10/2015. (II. 16.)
iinkoľmdnyzatí rendelet módosítúsa
(Irúsbeli)
Előteľjesztő: Turgonyí Dúniel Absolon alpolgdľmester

Budapest Főváľos III. Keľiilet Óbuda_ľékásmegyeľ ÖnkoľmányzatKépviselő-testületének

265 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy a FIDESZ fľakció módosító javaslatát, amely szerint
- az őbudai téli rezsitĺámogatás tekintetében a jövedelemhatár egyedül élők esetében, és

ha a családban fogyatékkal élő személy él a javasolt 140.000.-Ftlfolhőtől 160.000.-
Ftlfolhőra,

- a jövedelemhatár családban élőknél 120.000.-Ftlfőlhőről140.000.-Ft/folhőra,
- a vagyoni határ 2.000. 000. -Ft-ról 2. 5 00.000.-Ft-ra,
- a támogatás összege 1 0. O0o.-Ft/főftóľól 1 5.000.-Ft/fólhőra,
- a méltĺĺnyos óbudai téli rezsitámogatás tekintetében évente egy alkalommal igénybe

vehető tĺímo gatás összege 28. 5 00. -Ft-ról 3 5.000. -Ft-ra emelkedj en
nem fogadja el.
(Szavazott 21 képviseIő:7 igen, 12 nem,Z tartőzkodás)

A Polgármesteľi Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Szociális Főosztály
vezetője.
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Budapest Főváľos III. Keľĺilet obuaa_Békásmeryeľ onkormänyzatKépvĺselő-testületének

266 12022. (IX. 22.) H:atár ozata

A Képvĺselő-testĺilet

felkéľi a polgáľmesteľt, hogy az őbudai téli ľezsitámogatás pénzügyi feltételeinek biztosítása
céljából az Önkoľmányzat 2022. évi összevont költségvetéséľől szóló 39l2o21. (XII. 21.)
önkormányzati ľendeletben szükséges módosítások előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: a döntést követő 15 nap
(Szavazott 2 l képviselő: 20 igen, l nem)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Szociális Főosztály,
valamint a Pénzüryi és Gazdálkodásĺ Főosztály vezetője.

Budapest Főváľos III. Keľület ibuda_Békásmeryer onkorm ányzatKépviselő_testůĺlete

elfogadja _ az előte1esztés 1. melléklete szerinti tartalommal _ a szociźiis igazgatźlsľól és egyes
szociális ellátásokľól szóló l0l20l5. (il. 16.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól szóló 2212022.
önkoľmányzati ľendeletet.
(Szavazott 21 képvise|o:20 igen, l nem)

Napirend 4. pontja: ibuda-Békrúsmegłer onkormtźnyzat 2022. éví kiiltsěgvetésérőI szóló
3 9/202 2. (XII. 2 I.) önkormdnyzati rendeletének végrehajtdsdról suíló
tlÍjékoztató
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Ldszló polgdrmester

Budapest Főváros III. Keľület obuda_ľékásmeryeľ onkoľmányzatKépvĺselő_testületének

267 l 2022. (IX. 22.) Határozata

A Képviselő_testůilet

úgy hatáľoz,hogy Óbuda-gekásmegyeľ 2022. évi költségvetéséről sző|ő 39l2O2I. (XII.2t.)
önkoľmányzati rendeletének végrehajtásáről sző|ő tájékoztatőt tudomásul veszi.
(Szavazott 21 képviselő: 14 igen, 1 nem, 6 taľtózkodás)

A Polgármesterĺ Hivatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Pénzügyi és
Gazdálkodási Főosztály vezetőj e.

Napiľend 5. pontja: Az obudaí Múzeum igazgatói plÍIyúzatónak kiírdsa
(Irdsbelí)
Előterjesztő: Dr. Kíss LlÍszló polgáľmester
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Budapest Főváľos III. Kerütet Ónuaa_ľékásmeryer onkoľmálnyzatKépviselő_testületének

268 l 2022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képvĺselő_testůilet

úgy hatĺíĺoz, hogy páIyázatot ír ki az obudai Múzeum igazgatői munkakörének
betöltésére az előteľj esztés melléklete szerinti taľtalommal.
(Szavazott 21 képvise|ó:2l igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľĺ Hĺvatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Köznevelési és
Kultuľális F'őosztály v ezetője.

Napírend 6. pontja: Di)ntés obuda-Békltsmeg/eľ Ki)zteriilet-feliigłelet Szemezetí és Míĺkiidésí
Szab ólyzatdnak módosítás áľóI
(Irúsbelí)
Előterjesztő: Dr. Kíss Llúszló polgórmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda_Békásmeryer onkormányzatKépviselő_testületének

269 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hataroz,hogy az e|oter1esztés melléklete szerinti Óbuda-ľékásmegyer Kĺizteľület-
felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítását, valamint egységes
szerkezetét j őv ehagyj a.
Felelős: Polgáľmester, státuszcserével keletkező személyiigyi feladatok tekintetében

obuda-Békásmęgyeľ Közterület-felügyelet igazgatőja
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 2 1 képviselő: 2l igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáéľt felelős: obuda-Békásmegyeľ Kiizteľület_felĺigyelet
igazgatőja.

Napírend 7. p ontj a : Vdro s iizemeltetés i p énziigli előirdny zat mó dosítds a
|Írĺsĺetą
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgóľmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuda_Békásmegyer onkoľmányzatKépviselő_testĺiletének

27 0 12022. (lx. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hatáľoz,hogy

1. döntésével biztosítj a _ a taľtalék költségvetési keret terhéľe _ a Vaľosüzemeltetési
költségvetési előirźnyzat módosítását bruttó 990.000.000.- Ft többlet fedezet
nýjtásával.

2. feIkén a Polgáľmestert az előterjesztés taľtalma szerinti feladat végrehajtására.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľĺdő: döntést kĺivető 15. nap
(Szav azott 2 l képviselő : 20 igen, 1 taľtózkodás)
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A Polgáľmesterĺ Hivatalban ahatározat végrehajtásáért felelős: a Bĺztonságszeľvezésĺ és
Üzemeltetési Főosztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodásĺ Főosztáty vezetője.

Napírend 8. pontja: Szent MargÍt RendelőÍntézet Nonprolít Kft. könywiagúlata tórglóban a
meglévő szerződéses jogviszony a BALLA AUDIT Könywiagdló és
Klnyvelő Kft-vel tovóbbi 5 évre való meghosszabbítása
(Irdsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdľmester

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_Békásmeryer OnkormányzatKépvĺselő_testületének

27 l 12022. (IX. 22.) Határozata

A Képviselő_testiilet

úgy hataľoz, hogy a ,,Szent Maľgit Rendelőintézet Nonproťrt Kft. könywizsgálata
tźrgyában a meglévő szerződéses jogviszony a BALLA AUDIT Könyvvizsgáló és
Könyvelő Kft-vel további 5 évre való meghosszabbításď'táľgytl előteľjesĺését elfogadja
és felkéri a Tiírsaság képviselőjét, Dr. Budai Andľás ügyvezető igazgatőt az előterjesztés
taľtalma szerinti feladat végľehajtásĺĺľa.
Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgatő
Hatáľĺdő: azonnal
(Szavazott 21 képviselłĺ:20 igen, 1 taľtózkodás)

A határozat végľehajtásáért felelős: a Szent Maľgit Rendelőĺntézet Nonprofĺt Kft.
ügyvezető Ígazgatőja.

Napirend 9. pontja: Budapest FővlÍľos III. keriilet Bécsi út 310. 20007/15 hrsł-u
vonatkouí inÉsz módosí'tlis elindítdsaíngatlanra

(Iľúsbelí)
Előteľj esztő: Czeglédy Geľgő alpo lgúľmester

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_ľékásmegyer onkormányzatKépvĺselő_testületének

Budapest Főváľos III. Kerĺilet obuda-Békásmegyer onkoľmányzatKépviselő_testĺiletének

27 2 12022. (IX. 22.) }Jatár ozata

A Képvĺselő_testĺilet

rigy hataroz,hogy támogatja Budapest Főviĺľos III. kerĹilet Bécsi út 310. 20007115 hľsz.-ú
ingatlanľa vonatkozó ÓgÉsz módosítás elindítását, valamint felkéri a polgármesteľt, hogy
a, osÉsz és a TKR módosítása során a partnersé gi egyeztetést folýassa le.
Felelős: Polgármesteľ
Határĺdő: döntést követő l hét
(Szavazott 21 képviseliĺ:2I igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Főépítészi és
Váľosteruezési lroda v ezetője.
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Napirend I0. pontja: Tulajdonosi hozzlźjdrulús megaddsa az iinkormdnyzati tulajdonú
19395/8 hrsz.-ti, 1033 Budapest, SzentendreÍ út 83. szdm alatti
ingatlanon a Kőriisi Csoma Súndoľ Két Tanítósi Nyelvűĺ Baptísta
Gimnózium óltal végzenďő beľuhttzdshoz
(rdsbelí)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet obuda_ľékásmeryeľ OnkoľmányzatKépviselő_testületének

27 3 12022. (|x. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testület

az Önkormányzat vagyonĺĺról és a vagyontĺĺľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szőlő l7l2014. (VI. 2.) önkoľmźnyzati rendelet 16. $ (l) bekezdésének figyelembe
vételével úgy határo z, hogy

megadja a tulajdonosihozzájátrulást a Kőľösĺ Csoma Sándoľ Két Tanításĺ Nyelvíĺ
Baptista Gimnázĺum (székhely: 1033 Budapest III. keľület, Szentendrei út 83., oM
azonosító: to2648, adőszéml: 1 8100143-2-4I' képviselő: Berczelédi Zso|t igazgatő)
számára az önkormányzatitulajdonú I9395l8 hľsz.-ú, 1033 Budapest' Szentendręi út 83.
szálmalatti ingatlanon a Kőľösi Csoma Sánđor Két Tanítási Nyelvű Baptista GimnŁium
álta|végzendő beruházáshoz (napelemes rendszeľ telepítése) ahatźrozat mellékletét
képezo műszaki dokumentáció szerint. Ennek körében hozzájárul továbbá ahatźrozat
mellékletét képezó csatlakozóvezętéW-kábel létesítésével kapcsolatos munkálatokat
elvégzésére vonatkozó tulaj donos i hozzájárulás kĺadásához.

A Képviselő-testület kifejezetten, semmilyen foľmában nem járul hozzá azingatlan
megterheléséhez, azaz a beruházással kapcsolatos esetleges vezetékjog ĺngatlan_
nyilvántartásba tiirténő bej egyzéséhez.

A tervezett munkálatok kapcsĺĺn esetlegesen szfüséges szakhatósági és egyéb
engedélyek ' hozzźĄélrulások, nyilatkozatok beszeľzése a Kőrösi Csoma Sándoľ Két
Tanítási Nyelvrĺ Baptista GimnĺŁium feladata és felelőssége, az onkoľmányzat ebbéli
felelősségétkizĄa.

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista GimnŁium nem jogosult
kĺiltségeinek megtéľítéséhez. A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási NyelvĹi Baptista
Gimnáziumnak tudomásul kell vennie, hogy a munkálatok elvégzésének feltétele, hogy
azzal osszeftiggésben sem a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista
GimnŁium' sem pedig az intézmény fenntaľtőja, a Baptista Szeľetetszolgálat Egyhazi
Jogi Személy nem léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszámítási vagy
káľtérítési, illetőleg tulajdonjogi igénnyel sem Budapest Fővaľos III. Kerĺilet Óbuda-
Békásmegyer Önkormźnyzatźlval' sem pedig azobudaiVagyonkezelő NonprofitZrt-vel
szemben.

A tulaj don osi llozzźljźrulás további feltételei és kikĺjtései :

1. A hozzájárulás csupán a hivatkozott dokumentációban köľülíľt munkálatokra
vonatkozik, ettől való bĺĺľmilyen eltérés esetén a Kőrĺisi Csoma Sándor Két Tanítási
Nyelvtĺ Baptista Gimnázium ismételten tartozik az onkormźnyzat hozzźljáru|ását
kérni.
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2. Az ingatlarlon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott kĺĺľokat a
Kőrösi Csoma Sĺĺndoľ Két Tanítási Nyelvű Baptista GimnrŁium köteles a
munkálatok megkezdését megelőző állapotra helyľeállítani, a felmerülő kĺíľtéľítési
igényeknek eleget tenni.

3. A szakszeľĹĺtlen munkavégzésbol eľedő, később jelentkező károk, meghibásodások
kijavításanak kĺitelezettsége a Kőľösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelviĺ Baptista
GimnŁiumot teľheli.

4. A munkavégzést a Kőrĺisi Csoma Sĺĺndoľ Két Tanítási Nyelvtĺ Baptista GimnŁium
köteles úgy megszewezni, hogy az a környék lakóinak nyugalmát ne zavarja, az
ingatlanokrendeltetésszeríĺhasználatátneakadáIyozza.

5. A keletkező töľmeléket a Kőrĺjsi Csoma Sĺándor Két Tanítási Nyelviĺ Baptista
Gimnaziumnak haladéktalanul, saj át költségén el kell szállíttatnia.

6. Jelenhozzáljlíľulás a kiadás napjától számított 1 évig éľvényes.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. vezéngazgatója
Hatáľĺdő: a döntést követő 60 nap

(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáéľt felelős: az Óbudaĺ Varyonkezelő NonproÍit Zrt.
vezérigazgatőja.

Napirend 11. pontja: Az onkormd'nyzat tulajdondban óaó ru37 Budapest, SzőIőkert utca 6.
szóm alatti Íngatlanban ľaktórteriilet ideiglenes bútoľtórolús céIlű
b izto s ítús a o b uda- B é k ds me gl e r C ig ú ny Nemze t is é g i o n ko rmány zata
részére

1hdsĺetą
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keľĺilet Óbuda_Békásmeryer OnkoľmányzatKépvĺselő_testületének

27 4 12022. (Ix. 22.) ľJatár ozata

A Képviselő_testület

az Önkoľményzat vagyonáról és a vagyontĺĺľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól
sző|ő l7l2014. (VI. 2.) önkoľmźnyzatirendelet 21. $-a figyelembe vételével iryyhatároz,
hogy

hozzáĘárul a Budapest Fővĺíľos III. keľület, Óbuda-gekásmegyer Önkormányzat
tulajdonában álló 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szátm alatti, 18822112 Ílrsz.-u,
,rkivett üzem és udvar'' művęlési ágtl, 2t.506 m2 alapteľületű ĺngatlan ,,D''
csaľnokában, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt alaptajzon megjel<ilt, kiilön
bejaľatí, fsú.l7I. jeliĺ, 42,17 m2 alapteľületű,,előtéť' és fszt.l72. jelii,22,81 m2-es
,,táľoló'' helyiségek ľaktáľ funkciójú, páiyánaton kívüli, téľítésmentes
haszonkiilcstinbe adásához Óbuoa_ľokásmeryer Cigány Nemzetiségĺ
Onkormányzata (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3., azonosító: 0l-98-002772,
adószám: 15503183-I-4|, képviselő: Szabó Zsolt lván elnök) ľészére.

A térítésmentes haszonkölcsönbe adás jogalapj átMagyarországhelyi onkormźnyzatairőI
szóló 20Il. évi CLXXXX tĺirvény 23. $ (5) bekezdés lla. pontja: szociális
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szolgétltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
valamint 19. pontja: nemzetiségi ügyek képezi.

A hasznáIatí szerződés 2022. szeptembeľ 1. napjátől2023. febľuár 28_ĺg ktithető
meg.

obuda-gekásmegyer Cigány Nemzetiségi onkormányzatźnak a haszonkölcsön
szerződésben vállalnia kell, hogy amennyiben az ingatlan éľtékesítéséről képviselő-
testületi határozat születik, a határozathozata| napjától szĺĺmított 30 napon belül
(amennyibęn ez a nap 2023. februáľ 28-nál korábbi időpontra esik), a haszná|t
ingatlanľészt mnadéktalanul kiiiríti és elhelyezési igény nélkiil, az átvétęlkorival
megegyezo állapotban biľtokba adja a Haszonkölcsönbe ađó részére.
Felelő s : az obudai Vagyonkeze lő Nonpľo fit Zrt. v ezérigazgatój a
Hatáľĺdő: a döntést kĺivető 30 nap
(Szavazott 2 1 képviselő: 2l igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáéľt felelős: az obudaĺ Varyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatőja.

Napíľend t2. pontja: Az ÁrszÁĺĺo KÍt. šzékhety bejegłzése az onkormdnyzat
tulajdondban dlló Budapest III. keriilet, belteriilet 18018 helyrajzi
szdmú ingatlan 2 7 2, 2 4 łłŕ -es rés zéne k ter ĺiletbérletí szerződés ével
összefiiggésben
(Irúsbelí)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

Budapest Főváľos III. Keľület obuoa_ľékásmegyer onkormányzatKépvĺselő_testiĺletének

27 5 l 2022. (Ix. 22.) IJatár ozata

A Képvĺselő_testület

az Önkoľmźnyzatvagyonáról és a vagyontaľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáľól
szőlő I7l2014. (VI. 2.) önkormźnyzati ľendelet 16. $ (1) bekezdésének a) pontjában
kapott fe|hata|mazas alapján ugy hatźr oz,

hozzájárul, hogy a Budapest III. keľĹilet 18018 hrsz.-ú ingatlan 272,24 m2-es
ingatlanľészére vonatkozó terüIetbéľleti szerződós (Bérlő: Mĺnőségĺ onuaĺoĺ
Konzoľcĺum (konzoľciumvezętő: Kommunikáciĺó és Imázs Intézet Kutatĺí és
Szolgáltatĺí Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vígadó tér 3., 1. lépcsőhŁ IvlL,
cégsegyzékszám: 0I-09-928512, adőszám: 14975279-2-4l, képviseli: Somogyi Zoltán
ügyvezető), konzorciumi tag: Tabac 4 You Bt. (székhely: ll23 Budapest, Alkotás utca
49lC.,IIl2.,cégsegyzékszám:01-06-786878, adószám 24372660-2-43,képviseli: Balsai-
Dienes Anett ügyvezető)) teljesítésébe azÖnkoľmányzat Képviselő- testülete749l2O2I.
(vII.27.) száműhatźrozatával bevont kĺizľeműködő _ ÁTSZÁllÓ Kft. (székhely }l2}
Dunakeszi, Rozmaľing utca 7., cégegyzékszám: I3-09-2I3I30, adőszám: 29264173-2-
13, képviseli: Györkefalvi Péter ügyvezető) - a bérleményt székhelyként
bejegyeztethesse.
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Az engedélyezés Budapest Fővaľos III. Kerület Óbuda-gékásmegyer onkormányzata
nevében és megbízásából eljrĺró Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (Bérbeadó),
valamint fent nevęzett Bérlő között fennálló terĹiletbérleti jogviszony időtaľtamaľa
érvényes. Amennyiben a bérleti jogviszony bĺíľmely okból megsziĺnik, a, ÄTszÁrrÓ
Kft . köteles a székhelybej egyzés tĺjľöltetése tźr gy ában haladéktalanul intézkedni.
F el elő s : az Óbudai Vagyonkeze l ő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőj a
Határidő: a döntést követő 60 nap
(SzavazoÍt 21 képvise|o:2I igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáért felelős: az Ót,'dai Varyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója.

NapÍľend 13. pontja: Tulajdonosí hozzltjórulós megaddsa a Gepórd Jégkorong Egłesiilet és
az obuda Hockey Academy régpdlya Épí'tő és tjzemeltető Kft szómlíra
az ijnkormdnyzati tulajdonú 20306 hľsz-ti ingatlanon elvégzendő
beruhdzdshoz
(rdsbeti)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmesteľ

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuda_Békásmegyeľ onkoľmányzatKépvĺselő_testĺiletének

27 6 12022. (IX. 22.) H;atár ozata

A Képviselő_testület

az Önkoľmźnyzatvagyonĺĺľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásaľól
szőlő l7l2014. (VI. 2.) önkormźnyzati ľendelet 16. $ (1) bekezdésének figyelembe
vételével úgy határo z, hogy

megadja tulajdonosi hozzájátrulását a Budapest Főváros III. keľület Óbuda-
Békásmegyer Önkoľmźnyzatának ll1 arartyűtulajdonában álló Budapest belteľület, III.
keľület 20306 hľsz.-ú, 366.085 m2 nagyságú,,kivett spoľtpálya, jégcsarnok'' megielĺilésű,
természetben a Budapest, III. Testvéľhegyi lejtő _ Kubik utca _ Gölĺincsér utca álta|
hatríľolt ingatlanon az Önkormźnyzat és a Gepárd Jégkorong Egyesület (székhely: 1037
Budapest, Kubik utca6., azonosító: 13-99003754, adőszźlm: 186973ll-2-4I, képviselő:
Hegedüs Zoltán elnök) kĺizött megkĺitött ťoldhasználati jogot alapítő szeľződésben
megjelölt felépítmény (Jégcsamok), valamint az onkormźnyzat és az Egyesület által
korábban megkĺitĺitt ftjldhasználati jogot a|apitő szerződésben és együttmfüödési
megállapodásban nęm szabályozott építési beruhŁási munkálatok során megvalósult _
ľendęzetlen jogállású _ éptiletbővítmény tekintetében a. Gepárd Jégkorong Egyesület és
az Obuda Hockey Academy Jégpálya Epítő és Uzemeltető Kft. (székhely: 1033
Budapest, Vaj da János utca 8., cégj e gyzékszá m : 0 L-09- L82666 13, adőszźln: 247 927 52-
2-4l, képviselő: Balog Péter ügyvezetó) által elvégzenđo beruhĺázáshoz. A beruhŁás
feltételrendszerét az Önkoľmányzat nevében és megbízásáből eljaľó Óbudai
vagyonkezelő Nonpľoťlt Zrt., valamint a Gepáľd Jégkorong Egyesület és az Óbuda
Hockey Academy JégpályaÉpítő és Üzemeltető Kft. közcjtt kötendő különmegállapodás
foglalja magába.

A Gepárd Jégkorong Egyesület és az obuda Hockey Academy Jégpźiya Építő és
Üzemeltető Kft. által' saját költségenvégzendő bęruhfuás míiszaki tartalma: napelemes
rendszer telepítése a jelen hatźnozat mellékletét képezo műszaki dokumentáció szerint.
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A tervezett beľuhlŁás kapcsán esetlegesen sziikséges szakhatósági és egyéb engedélyek,
hozzájaru|ások beszeľzése a Gepáľd Jégkoľong Egyesiilet és az obuda Hockey Academy
Jégpálya Építő és Üzemeltető Kft. feladata és felelőssége, az Önkormrányzat ebbéii
felelősségétkizĄa.

A Gepárd Jégkorong Eryesület és az Obuda Hockey Academy Jégpálya Epítő és
Uzemeltető Kft. a beruházással kapcsolatosan nem jogosult kiiltségeinek
megtérítésére. A Gepárd Jégkorong Egyesĺiletet és az Ónuda Hockey Academy
Jégpálya Épít,ő és Üzemeltető Kft. tudomásul veszi, hogy a beľuházás feltétele, hogy
azzal tisszefůĺggésben sem Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásme5reľ
onkoľmány zatáv a|r sem pedĺg a" Óbudai Varyonkezelő Nonp r ofit Zrt.-vel szemben
nem léphet fel semmilyen jogcímen megtéľítési, beszámítási vag;r kártérítésĺ,
illetőleg tulajdonjogi igénnyel, jelen hozzájárulás kŁárólag napelemek telepítéshez
használható fel, nem éľtelmezhető építéshatósági' illetve egyéb hatósági
hozzájárulásnak, az épület kivitelezéséhez, illetve használatbavéte|éhez tiiľténő
bozzájárulásnak.

A jelen határozat a hatályos fiildhasználati jogot alapító szeľződésben ľiigzítetteken
túli többletráépítés (épületbővítés)' illetve tiibblet teľülethaszná|at vonatkozásában
semminemíi hozzájálrulást nem tarta|maz a Gepáľd Jégkorong Eryesĺiletet és az
Óbuda Hockey Academy Jégpálya ű)pitő és Üzeńeltető Kft. ľészéró; ahatá,rozatot
ilyenformán kiteľjesztően értelmeznĺ nem lehet.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőja
Hatáľidő : a hatáľozathozatalt kövętő 3 0 nap
(Szavazott 21 képviseló:2l igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáéľt felelős: tz Óbudai Varyonkezelő NonproÍit Zrt.
vezérigazgatőja.

Napirend 14. pontja: Esernyős obudai Kulturőlis és Sport NonprojÍt Korldtolt FelelősségíÍ
Tóľsasdg 2022. éví iizleti tervének módosítdsa
(IľlÍsbelí)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óuuaa_ľékásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testĺiletének

27 7 12022. (Ix. 22.) IJatár ozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hataľoz,hogy elfogadja az Önkormźnyzatz)zz. évi költségvetésének Eseľnyős Kft.
támogatása költségvetési sor megemelését 11 l 14 ezęr Ft-tal atartalékteľhéľe.
Felelős: polgĺíľmesteľ

Kft. ügyvezetője
Határidő: azonrla|
(Szavazott 2 1 képviselő: 2l igen, egyhangú)

A határozat végľehaj tásáńrt felelős: az Esernyős Óbudai Kultuľális és Spoľt Nonpľofit
Kft. ůi gyve zető igazgatĺíj a.
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Budapest Főváros III. Kertilet oruda_ľékásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő_testĺiletének

27 8 l 2022. (Ix. 22.) Határ ozata

A Kópviselő-testület

úgy hataľo z, ho gy elfo gadj a
1. az Esernyős obudai Kulturális és Spoľt Nonprofit Korlátolt Felelősségrĺ Társaság 2022.

évi üzleti tervének módosítását az előteľjesztés melléklete szerinti taľtalommal,

2. az oĺlkotmźnyzat 202Ż. évi költségvetésnek Eseľnyős célfeladatok költségvetési sor
megemelését 3 340 ezer Ft_tal a taľtalék terhére.

Felelős: polgármester
Kft. ügyvezetoje

Határidő: azonnal
(Szavazott 21 képviselĺ5: 14 igen,7 taľtózkodás)

Ahatározat végľehajtásáért felelős: az Eseľnyős obudaĺ Kulturális és Spoľt NonproÍit
Kft. ü g5rvez ető igazgatőja.

Napirend 15. pontja: Az Esernyős ibudai Kulturólís Központ Nonproftt Kft. lÍltal elllÍtott
,,Humanitdľius katasztróflÍľa tekintettel érkező személyek
elhelyezése' feladat ellátús a és megdllapodós megkiitése
(Irdsbelí)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet obuda_Békásmegyer onkoľmányzatKépvĺsető_testĺiletének

27 9 12022. QX. 22.) IJatár ozata

A Képvĺselő_testůilet

úgy hatáľoz,hogy

l. az Eseľnyős Nonprofit Kft. gondoskodjon a menedékesek és ideiglenes védelemre
jogosultak elszállásolásáról és ellátásaľól a Rozgonyi Piroska vendéghlŁban,

2. megbízzaazEsemyős Nonproťrt Kft.-t a humanitaľius katasztrófĺáľa tekintettel érkező
személyek elhelyezésével és ellátásáva| kapcsolatos feladatokkal és e feladatokľa a
veszélyhelyzetideje alattaszomszédos országban fennálló humanitaľius katasztróf;íra
tekintettel érkezó személyek elhelyezésének támogatásaről és az azza| kapcsolatos
intézkedésekĺől szóló 10412022. (III. 12.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
ľendelet) alapján az onkormányzat részéľę folyósított támogatássa| megegyező
összeget biztosít,

3. Iétrehozza az új ,,Ukľán menekültek (menedékes) elszállásolásď'kĺiltségvetési soľt,
és azon fedezetet biztosít 5 728 000 Ft összegben a taľtalékkeret terhére' másrészt a
Koľm. rendelet alapján az Önkormźnyzat részéľe 2022. szeptembeľ l-jét kĺivetően
biztosított támogatással megegyező ĺisszegben a folyósított trímogatás terhére,
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4. felhatalmazza a polgáľmestert az előterjesztés 1. męlléklete szerinti szeľződés
aláírására, azzal,hogy az a|áirás soriín - az onkoľmźnyzat érdekeit nem sértő módon,
aszerződés lényeges tartalmát nem érintve _ eltérhet.

Felelős: Esernyős obuđai Kulturális és Sport Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Hatáľĺdő: I.,2. és 4. pontok vonatkozásában azonnali, a3. pont tekintetében folyamatos.
(Szavazott 21 képviseló:2| igen, egyhangú)

A'határozat végľehajtásńért felelős: az Esernyős Óbudai Kulturális és Spoľt Nonpľofit
Kft. ügyvezető igazgatój a.

Napiľend 16. pontja: obuda-Békdsmegler Vúrosfejlesztő Nonpľoftt Ęt. dltal kezelt
kö lts é gvetés i s o ro k mó dos íaÍs a
(Irdsbelí)
Előterjesztő: Czegléďy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet obuda_Békásme5reľ ÖnkormányzatKépviselő_testületének

280 12022. (Ix. 22.) Határozata

A Képviselő_testůilet

úgy hataľoz,hogy

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

2) létrehozza,,Kózbeszerzési keretszeľződés'' kiadási költségvetési sort, melyen
20.320.000 Ft fedezetet a ,,PáIyázat elokészítés'' kiadási kĺiltségvetési sorľól töľténő
átcsopoľtosítással biztosít.

3) |étrehozza,,DőzsaGyörgy úti gyalogosátkęlő kivitelezése'' kiadási költségvetési soľt
58.000.000 Ft-os előiľányzatta|, melynek fedezetét a,,Zebra pľogľam'' költségvetési
sorról (28.500.000 Ft), valamiĺtaz,,IJt,járda,paľkoló építés'' (29.500.000 Ft) kiadási
költségvetési soľokról történő átcsopoľtosítással biztosít.

4) létrehozza,,Energiamenedzsment'' kiadási költségvetési soľt, melyen 9.000.000 Ft
fedezętet a ,,SECAP vállalások'' kiadási kĺiltségvetési soľľól tĺirténő
átcsopoľtosítással biztosít.

5) létrehozza a,,Csapadékvíz kiskorľekciós keľet-megállapodás'' kiadási kĺiltségvetési
sort, melyen 18.000.000 Ft fedezetet a,,Kisléptékű fejlesztések kivitelezése'' kiadási
költségvetési soľról töľténő átcsopoľtosítással biĺosít.

6) létrehozza ',Közĺisségi kert'' kiadási kĺiltségvetési sort, melyen 10.000.000 Ft
fedezetet a,,Kisléptékű fejlesztések kivitelezése" kiadási kĺiltségvetési sorľól tĺjľténő
átcsoportosítással biztosít.

7) létrehozza ,,Csíkszeľeda park kutyafuttató'' kiadási költségvetési soľt, melyen
10.000.000 Ft fedezetet a ,,Kisléptékű fejlesztések tęrvezése" kiadási költségvetési
soľról töľténő átcsoportosítással biztosít.
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8) a,,Gyenes utcai ľendelő felújítása'' kiadási költségvetési soľon további 90.000.000 Ft
fedezetet biztosít, melyet a ,,Kisléptékű fejlesztések kivitelezése'' kiadási
költségvetési sorľól töľténő átcsoportosítással biaosít.

9) |étrehozza a,,Tiĺľsashának élętveszély elharitási tĺĺmogatásď'kiadási költségvetési
sort, melyen 875.000 Ft fedezetet a ,,Tiĺľsashazi páIyazatok, eszközök beszerzésre''
kiadási kĺiltségvetési soľról tĺiľténő átcsopoľtosítással biztosít.

Felelős: Polgármester
obuda-gekásmegyer Vaľosfejlesztő Nonpľofit Kft. vezetoje

Határĺdő: 2022.09.30.
(Szavazott 2 l képviselo: 20 igen, 1 taľtózkodás)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Pénzĺigyi és
Gazdálkodási Főosztály vezetőj e
A határozat végrehajtásáéľt felelős: obuda_Békásmeg5reľ Városfejlesztő Nonpľofit Kft.
ĺi gyv ezető igazgatő ja.

Napírend 17. pontja: Tómogatlts bíztosítlźsa a Medgłessy Feľenc Általdnos Iskola részleges
ny íllźszdľó-cs eréj ére és n apvítorla te lepí,tés ére
(Irúsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľůilet Óbuda_ľékásmegyer onkormányzatKépvĺselő_testületének

2u n022. (lX. 22.) IJatár ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hataľoz,hogy
1. az Önkoľmányzat Támogatásí szerzodést köt az Észak-Budapesti TankeľĹileti

Központtal a Medgyessy Feľenc Általanos Iskola felújítása céljából. A tĺámogatás
méľtéke 20.000.000 Ft, melynek fedezete az ,,Allami fenntartású intézmények
infrastrukturáli s fej lesztések'' kiadási kĺiltsé gvetési soľon ľendelkezésľe áll.

2. felkéri az obuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft'-t az Eszak-Budapesti
Tankeľületi Kö,zponttal kötendő Trámogatási Szerződés előkészítéséľe és
felhata|mazza aPolgźrmesteľt a megállapodźs a|áírźtstxa azza|,hogy az aláításkor az
előterjesztés melléklete szerinti tervęzet szövegétől - a szerzođés lényeges taľtalmát
nem éľintve, clnkormányzati érdeket nem séľtve - eltérhet.

Felelős: 1. Polgármester
2. obuđa-Békásmegyeľ Vaľosfej lesztő Nonpľofit Kft . ügyvezetőj e

Hatáľĺdő: I. azonrlal
2.2022. október 15.

(Szavazott 21 képviselő:2l igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Pénzügyi és
Gazdálko dási Fő oszt á|y v ezetője.
Ahatározat végrehajtásátért felelős: Óbuda_ľékásmeryer Városfejlesztő Nonpľofit Kft.
ügyvezető igazgatőja.
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Napírend 18. pontja: Alapítvúnyok tómogatósa
(Irdsbel)
Előteľj esztő: B urjdn Ferenc alpolgdľmester

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_ľékásmegyer onkoľmányzat Képvĺselő_testĺiletének

282 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képvĺselő_testĺilet

úgy hataľoz,hogy
1) az eloterjesztés mellékletének a) pontjában szeľeplő alapítvĺĺnyoknak az abbarl

me ghatźr o zott taľtal ommal támo gatást nyúj t,
2) az előterjesztés mellékletének b) pontjában szeľeplő a|apítvźny tĺímogatásához _az

előterj esztés mellékletében megh atźrozott tartalommal - hozzájaru|.
Felelős: Polgármester
Hatáľĺdő: 60 nap
(Szavazott 21 képvise|ő:2I igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hĺvatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Fenntarthatĺóságĺ'
Ifjtĺsági' Civĺl és Nemzetĺségi osztály, valamint a Pénziigyĺ és Gazdálkodásĺ Főosztály
vezetőie.

Napiľend 19. pontja: Kedvezményes burgonyavdslźľllÍsi akcÍó keretösszegének emelése
(rúsbeti)
E lőte rj es ztő: T ur g o ny í D óníe l A bs o lo n alp o lg úrme s ter

Budapest Főváros III. Kerütet Óbuda_ľékásmeryer OnkormányzatKépviselő-testĺiletének

283 l 2022. (IX. 22.) H:atár ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺĺľoz,hogy
1. a kędvezményes buľgonyavásáľlási akció keľetösszegét 50.000.000 foľintról

63.500.000 forintra emeli, amelyhez a 13.500.000 forint ktilönbözetet a Szociális
Foosztály,,Gyógyfiiľdő III. kerĹileti nyugdíjasoknak'' költségvetési sorárólbiztosítja.
Felelős: Jegyző
Határidő: a dĺintést kĺivętő 15. nap

2. felhívja a polgiírmestert, hogy a kedvezményes buľgonyavásaľlási akció
keľetösszegének emelése céljából az onkoľmányzat 2022. évi összevont
költségvetéséről szóló 39l202l. (XII. 21.) önkoľmanyzati rendeletben sziikséges
módosítások előkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: a döntést követő 15 nap
(Szavazott 21 képviselŕĺ:2l igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hĺvatalban a hatáľozat végrehajtásáért felelős: a SzociáIis Főosztály,
valamint a Pénzügy és Gazdálkodási Főosztály vezetője.
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Napírenď 20. pontja: CsatlakozlÍs a Bursa Hungarica Felsőoktatdsi osztöndíjpóIydzat 2023.
éujÍordulóitÍhoz
(Irdsbelí)
E lőte rj es ztő: T ur g o ny i D dn ie l A b s o Io n alp o l g órmes t e r

Budapest Főváľos III. Kerůilet Óbuda_ľékásmeryer OnkormányzatKépvĺselő_testĺĺIetének

284 12022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testůilet

úgy hatáľoz,hogy

l.hozzźljarul a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Ösztĺjndíjrendszer 2023. évi foľdulójához
történő csatlakozáshoz, és egyben felhatalrmazza a Polgźlrľnesteľt a ,,Csatlakozási
nyilatkozat" aléiráséra' a mellékelt minta a|apján.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.

2.2,5 millió forintot biztosít a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pá|yazat
2023. évi foľdulójźra, a 2023. évi költségvetés Kĺiznevelési és Kultuľális Főosztály
K.11.01.02'04 Buľsa Hungarica soľa teľhéľe.
Felelős: Polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2023.január 3 l.

(Szavazott 21 képviselo:2| igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hĺvatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Kłiznevelésĺ és
Kulturális Főosztály' valamĺnt a Pénzüryĺ és Gazdálkodásĺ Főosztály vezetője.

Napirend 21. pontja: Költségvetési dtcsoportosítds a rúszorulóftatalok reggeliztetésefeladat
elldtdsa érdekében
(Irdsbeli)
Előterjesztő: B urjdn Ferenc alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keľůilet Óbuda_Békásmegyeľ OnkoľmányzatKépvĺselő_testületének

285 l 2022. (IX. 22.) Határ ozata

A Képviselő_testület

űgyhatźroz, hogy a Fenntaľthatósági, Ifiúsági, Civil és Nemzetiségi osztály\Egyesületek,
alapítvrĺnyok civil szervezetek támogatása\Pá|yázat civil szervezeteknek soráľól
10 000 000 Ft-ot átcsoportoslt az obudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ részéte arászorulő fiatalok reggeliztetése feladat,2023. május 31. napig taľtó
ellźtása éľdekében azza|, hogy a feladat megvalósulásáľól legkésőbb 2023.június 30.
napjáig szakmai és pénzügyi beszĺĺmolót nyújt be.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 30 nap
(Szavazott 2 1 képvise|ó: 2t igen, egyhangú)
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A Polgármesteľĺ Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Fenntaľthatĺísági,
Ifjúsági' Civil és Nemzetiségi osztály, valamint a Pénzüryĺ és Gazdálkodásĺ Főosztály
vezetője.

Napirenď 22. pontja: Dlntés túj, keľiiletí MoL Bubí töltődllomdsok kialakí'tlÍsdról
(Irdsbelí)
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgdrmester

B uľj ún Feľenc alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keľütet Óbuda_ľékásmeg;reľ OnkoľmányzatKépvĺselő_testiiletének

286 12022. (Ix. 22.) IJatár ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatáľoz,hogy

1. a MoL Bubi komplex közösségi kerékpĺĺľos közlekedési rendszerhálőzatźtnak keľületi
bővítéséhez a BKK Budapesti Közlekedési Kĺizpont Zźńkoruen Működő
Részvénytĺíľsaság részéľe mindösszesen 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint
felha|mozźlsi célú tĺĺmo gatást nyuj t.

2. az L pont alapjźn az onkormźnyzat 2022. évi kĺiltségvetésében ,,Mikľomobilitási
pontok teľvezése'' kĺiltségvetési elóirźnyzatot 15 millió forinttal megemeli az
onkoľmanyzat 2022. évi költségvetéséről szőlő 39l202l. (XII.21.) számú rendelet
,,Kisléptékú fejlesztések kivitelezése'' kiadási költségvetési előirányzat terhéľe.

3. felhatalmazza a Polgĺĺľmesteľt a ttlmogatás pénzügyi fedezetének bizosításiához
szükséges átcsopoľtosítás végrehajtásĺáľa, és felkéri az átcsoportosításnak a
kĺiltségvetési rendelet Soron következő módosításában történő átvezetésérę.

4. az obuda-Békásmegyer Vaľosfejlesztő Nonpľofit Kft.-vel kötött Kozszolgáltatási
szerzódés 3.2.2. pontjában foglaltak szerint felkéri az Óbuda-Bekásmegyeľ
Vaľosfejlesztő Nonprofit Kft.-t a MoL Bubi állomások kialakításźůloz kapcsolódó
feladatok lebonyolítására, valamint felhata|mazza a kivitelezés során felmeľülő
műszaki kérdések eldöntésére.

5. felhatalmazzaaPolgiírmesteľt az előterjesztésZ. melléklete szerinti taľtalommal a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zártköruen Mtĺködő Részvénytársasággal kĺĺtendő
Támogatási Megállapodás aláírásźlra azzal, hogy az aláíráskor az előteľjesztés
melléklete szerinti tewezet szĺivegétől _ a szerzódés lényeges taľtalmát nem éľintve,
önkoľmányzati éľdeket nem sértve _ eltérhet.

6. tulajdonosi hozzájaľulást, valamint a Beruhźľzó kérelméľe közteľĹilet használati
hozzájartl|ását adja a Támogatási Megállapodásban szeľeplő helyrajzi számon a
fej le sztések me gvaló sít ásźłloz.

Felelős: 1 .) Polgármester; 2.) Polgáľmesteri Hivatal; 3.) Polgáľmester;
4.) obuda-Békásme gyer Vaľosfej lesztő Nonprofit Kft vezetőj e ;

5.) Polgáľmesteľ; 6.) Jegyző,
Határĺdő: I-2.) azonrlal; 3.) 2022. október 3I.; 4) a pĄekt befejezése;

5.)2022. október l5.; 6.) tervezési és engedélyezési folyamat vége
(Szavazott 21 képviselő:2l igen, egyhangú)

Ahatározat végľehajtásáért felelős: obuda_Békásmegyer Városfejlesztő Nonpľofit Kft.
iignezető igazgatőja.
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Zárt ülés

Napíľend 23. pontja: Azibudai Kulturdlis Körpont NonproJit Kft. iłgłvezetőí pdlydzatainak
elbírdldsa
|Írdstetą
Előteľjesztő: Dr. Kiss Ldszló polgdrmesteľ

NapÍrend 24. pontja: Fellebbezés a FőépítészÍ és Vdrostervezésí lroda I/563/39/2022. szómú
diintésével szemben
(rdsbeli)
Előteľj esztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Napírend 25. pontja: Fellebbezés a WIa3U6/2022. suÍmú hatúľozat ellen
(Irdsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmesteľ

Napírend 26. pontja: Fellebbezés a WII/1962/5/2022. szómú hatdrozat ellen
(Irósbelí)
E lőte rj es ztő: C zeglé dy G e rgő alpo lg óľmester

Napirend 27. pontja: SzocilÍlís egłéní kérelmek iiglében sziiletett dijntések ellen benyújtott

fellebbezések és méltdnyossúgi kérelmek elbírúlása
(IľlÍsbelĐ
Előterj es ztő: T urgo nyí Dltníel Abso lon alpo lgúrmester

K.m.f.
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