
BUDAPESľ ľovÁnos uI. rnRÜlľľ,
Óľuuł_ľÉrÁsľĺnGYER oľxonľĺÁľyzłľł
Szám: Ilsl89-l2l2022

KIVONAT
amely készült Budapest Fővĺíros III. Keľület, Ób,'da-Békásmegyer onkormányzat
Képviselő-testületének2022. oktĺíber 27-én (csĺittiľtöktin) 10.00 óľai kezdettel,

a VríroshtŁa tanácskozó teľmében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 2l.)
megtartott iilésének j egyzőkönyvéből.

Budapest Főváros III. Keľĺilet Óbuda_Békásmeryeľ Önkormányzat Képvĺselő_
testületének

3l9 ĺ2022. (x. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testĺilet

úgy határoz, hogy a ,,Dontés Budapest Főváros III' Keri)let obuda-Békasmeg/er
onkormónyzatának csatlakozósóľól Szita Károly polgĺźrmester, a MJVSZ elnokének (Jrsula
von der Leyennek írt leveléhez '' címiĺ előterjesaést nem veszi napirendjére.
(Szavazott 18 képviselő:6 igen, l0 nem,2tartőzkodás)

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuda_Békásmeryeľ onkormányzat Képviselő_
testĺiletének

320 12022. (x. 27 .) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺáľoz,hogy az ülés napirendjét az alźhbĺak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Rendelet-tervezet az onkoľmányzat2022. évi összevont költségvętéséľől szőlő 39l202l.
(XII.2l.) önkoľmĺányzatirendelet módosításáľól 2022. szeptember 30-i hatĺĺľnappal
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármester

2. Rendelet-tewezet az ęgyes helyi adókľól szóló 4912008. (IX. 30.) önkoľmányzat rendelet
módosításáról
(rásbe1i)
Előterjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

3. Rendelet-tervęzet a motoros vizi jármtiveket terhelő telepiilési adóról szőlő 3912016. (X.
2 6. ) ĺinkorm źny zati ręndelet módosításáról
(Írásbeli)
Előterjesztőz Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ
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4. A személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális szolgáltatásokról, azok
igénybevételéľől, valamint a fizetendő téľítési díjakľól szóló l3l2005. (III. 3.)
önkormĺínyzati rendelet módosítása
(Irásbeli)
Előteľjesztő : Turgonyi Daniel Absolon alpolgáľmester

5. Az egészségügyi alapellátásról szóló 37l202l. 6.29.) önkormlányzati rendelet módosítása
(Irásbeli)
Előterjesztő : Tuľgonyi Daniel Absolon alpolgármester

6. A III. kerületbe beköltözők tájékoztatásáľól szóló ĺinkoľmányzati rendelet megalkotása
(Írásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmester

7. A keriileti önkormźnyzati fenntaľtású óvodfüban dolgozó kizalka|mazottak pedagógussztníjk
miatt kieső bérének megtéľítése
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgiírmesteľ

8. NemzetkóziSzźlmítógép-kezelő Jogosítvány megszerzésének intézményesített programjának
folytatása a 31O-es ECDL vizsgaközpontba (KSZKD vizsgźra jelentő óbudai diĺíkok számtlra,
továbbáa keľületi önkoľmányzatifenĺÍartású óvodĺákban dolgozó óvodapedagógusok
akkľeditált tanfolyam keretében történő infoľmatikai továbbképzésének támogatása
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgármester

9. A20l20l8. (VI. 26.) önkormźnyzati ręndelet 1osÉsz; átfogó módosítási teľvi taľtalmát
meghatźrozőf őépítészifeljegyzésbemutatása
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

I0. 2022. évi kaľácsonyi tĺímogatás összegének meghatĺĺrozása és foľrás biztosítása
fenyőfavásźtr|áshoz
(Irásbeli)
Előteľjesztő : Tuľgonyi Daniel Absolon alpolgármester

1 l. Kötelezettségvállalás óvodák és a Polgáľmesteľi Hivatal épületeinek eneľgetikai
ko rszeľiĺsít ési b eruhźzás ár a
(Írásbeli)
Előterjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármester

12. Az Önkormán yzat 2022. évi Közbes zerzési teľv módosításĺĺnak elfogadása
(Irásbeli)
Előterjesztőz Czeg|édy Gergő alpolgármester

l 3 . Dĺĺntés az Önkorm źnyzat tulaj donáb an á|lő ingatlanok bérbeadásáľa vonatkozó nyilvĺĺnos
p ály źnatok ere dményé r ó|' a p ály ázatok i sméte lt ki írásáľó l
(Irásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ
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tł. Óbuđa-Békásmegyer Városfejlesztő Nonpľofit Kft. által kezelt kĺlltségvetési soľok
módosítása
(Íľásbeli)
Előteľj esztőz Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

15. Tulajđonosi hozzájźtru|źlsok megadásaazÉszak_Budapesti Tankerületi Kĺizpont részére
önkoľmányzati tulaj donú ingatlanokban végzenđő beruhrŁásokhoz
(Iľásbeli)
Előterjesztőz Czeglédy Gergő alpolgĺíľmester

16. Döntés az European City Facility pľojekt keretében elkészült BeruhlŁási Koncepció
elfogadásaról
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Buľjan Feręnc alpolgármester

17. A Képviselő-testület alapítványok tĺímogatásĺĺľól szóló 28212022. (Ix.22.)hatátozatának
módosítása
(rásbeli)
Előteľjesztő : Burj án Ferenc alpolgáľmester

18. Döntés a Települési Kĺĺrnyezetvédelmi Pľogram 2022-2027 elfogadásaľól
(Irásbeli)
Előteľjesztő: BĘan Ferenc alpolgáľmester

19. AzÓbudai Múzeum élére megbízottigazgató kinevezése
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Béres Andľás alpolgiíľmester

20. Bizottsági tag cseľéje a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatási' Nemzetiségi és Tuľisztikai
Bizottságban

(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármester

Zárt ülés
2l. Szociális egyéni kérelmek ügyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések (5)

és méltĺĺnyossági kérelmek (3) elbírálása
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Tuľgonyi Dĺíniel Absolon alpolgármester

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

NapÍrend 1. pontja: Rendelet-tervezet az onkormónyzat 2022. évi összevont kiiltségvetésérdl
szóllí 39/202l. (XII. 21.) önkormdnyzati rendelet módosítltslÍľót 2022.
szeptember 3 0-í hatdrnappal
(rlÍsbeti)
Előterjesztő: Dr. Kiss Lúszló polgórmesteľ

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_Békásmegyer onkoľm ányzat Képviselő_testülete

elfogadja _ az előterjesztés 1. melléklete szeľinti tartalomma|, az előterjesztői kiegészítésre
figyelemmeI _ az onkormányzat2022. évi összevont költségvetéséről szolő 39l20zĺ.(xĺĺ. zĺ.1
önkoľmányzatirendelet módosításáľól szóló 23ĺ2022. iinkormányzatĺ ľendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 13 igen,5 tartózkodás)
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Napirend 2. pontja: Rendelet-tervezet az egles helyí adókról szlíló 49/2008. (IX 30.)
önkormdnyzat rendelet módosítósdról
(Irósbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuđa_Békásmeryer onkorm ányzat Képvisető_testülete

elfogadja _ az előterjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal, az előterjesztői kiegészítésre
ťrgyelemme| _ az egyes helyi adókról szó|ő 4912008. (IX. 30.) önkoľmányzati rendelet
módosításáľól szóló 2412022. iinkormányzatĺ rendeletet.
(Szavazott 17 képviselő: 12 igen,S nem)

Napíľend 3. pontja: Rendelet-tervezet a motoros vízí járműíveket teľhelő telepiilési adóróI szőló
39/2016. (X. 26.) iinkormdnyzati rendelet módosítósdróI
(Irúsbeli)
E lőterj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmeryer Onkorm ányzatKépvĺselő_testĺilete

elfogadja _ az elóterjesztés 1. melléklete szeľinti taľtalommal, az eloterjesztői kiegészítésľe
figyelemmel - a motoros vÍzi jármúveket teľhelő adóról szőlő 3912016. (X. 26.) önkoľmźnyzati
rendelet módo sításĺáľól szóló 25 12022. iinko ľmányzatĺ ľendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 4. pontja: A személyes gondoskodlÍs keľetébe tartouí szocídlis szolglÍltatósokróI, ax,ok
igénybevételéről, valamínt aJizetendő térí,tési díjakról szóló 13/2005. (III.
3.) iinkormdnyzatí rendelet módosítdsa
(IrósbeIi)
Előterjesztő: T urgonyi Dóníel Absolon alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keľůĺlet obuda_ľékásmeryer onkorm ányzat Képviselő_testülete

elfogadja_ az előteľjesztés l. melléklete szerinti tartalommal - a személyes gondoskodás keretébe
tartozô szociális szolgá|tatźlsokľól, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakĺól
szőlő l3l2005. (III. 3.) önkoľmźnyzati ręndelet módosításáľól szóló 26n022. iinkormányzati
rendeletet.
(Szavazott l8 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 5. pontja: Az egésaégiigłi alapellútlÍsról suíló 37/2021. (X 29.) önkormányzati
rendelet módosítúsa
(rúsbelí)
Előterjesztő: Turgonyi Dúníel Absolon alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Kerĺilet obuda_Békásmegyeľ onkoľmányzatKépviselő_testülete

elfogadja _ az előte1esztés 1. melléklete szerinti taľtalomma| - az egészségügyi alapellátásľól
szőlő 3712021. (X. 29.) önkoľmányzati rendelet módosításaľól szóló 2712022. iinkormányzati
rendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)
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Napirend 6. pontja: A III. keriiletbe beköltiizők tdjékoztatúsúról szóló iinkormdnyzatí rendelet
megalkotdsa
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polglźrmester

Budapest Főváľos III. Keľület obuda-Békásmeryer onkoľmányzatKépvĺselő_testülete

elfogadja _ az előteľjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal _ a III. keľületbe bekĺĺltĺjzők
tá{ éko ztatásaľól szóló 28 l 2022. ö n ko rm á nyzati ren d eletet.
(Szavazott 18 képviselő. 13 igen,5 tartózkodás)

Napírend 7. pontja: A keriileti önkormdnyzati fenntartósti lívodlÍkban dolgoaí
kijzalkalmazottak pe dagó g as sztrdj k mÍatt kíe ső bě rěne k megtéľítés e

|Írĺstelt1
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszló polgdrmester

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmeryer onkormányzat Képviselő-
testületének

32l l 2022. (x. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testůilet

űgy hatnoz, hogy a 2022. október 5-ei és 2022. október 14-ei pedagógussztnĺjkban részt
vevő, az Önkormányzat fenntaľtásában lévő köznevelési intézmények alkalmazásában álló
kózalkalmazottakat az erkĺilcsi támogatás mellett anyagi tĺĺmogatásban is ľészesíti, ezért a
sńrájk miatt kieső munkabén külön megállapodás alapjtn, ťtzętett egyéb juttatás jogcímen
résziikĺe megtéríti.
Felelős: Polgáľmester

KSZKI igazgatőja
Határĺdő: 2022. október 30.
(Szavazott 12 képviseló: 12igen, egyhangú)

A hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Kłiltségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
igazgatőja.
A Polgármesterĺ Hivatalban a hatáľozatvégrehajtásáért felelős: a Pénzĺigyi és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.

Napirend 8. pontja: Nemzetközí S zómító gép-keze lő rogos ítvóny me gszerzés e íntézményesített
pľogramjúnak folytatdsa a 3l0-es ECDL víugakiizpontba (KSZKI)
viagdľa jelentő óbudai dítíkok szúmúra, tovlźbbd a keriileti
ćinkormdnyzatí fenntartústű óvodlÍkban dolgozlí tívodapedagógusok
akkreditált tanfolyam keretében töľténő idormatikaí tovóbbképzésének
tdmogatúsa
(IrdsbelĐ
Előteľjesztő: Dr. Kiss LtÍszló polgdľmester
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Budapest Főváros III. Kerĺĺlet oĺuda_nékásmegyer onkormányzat Képvĺselő_
testületének

322 ĺ2022. (X. 27 .) Határozata

A Kópviselő_testĺilet

úgy hatáľoz,hogy

1. obuda-gokásmegyeľ onkormanyzata a továbbiakban is tĺĺmogatni kívanja a
Nemzetközi Számítógép-kezelői Jogosítviíny megszerzésének intézményesített
programját;

2. Az Önkormźnyzatazobudacímű újság hasábjain, és a honlapj antájékoztatni kívánja
a lakosság legszélesebb kĺirét az általatĺĺmogatott program tartalmaról;

3. A KSZKI az a|áírt négyoldalú nyilatkozatok alapjĺín megľendeli és kiťrzeti azECDL
vizsgakíľtylíkat (regisztrációs díj: 9.000.- FĐ. A szülő a vizsgakártya díját a KSZKI
általkiállitott bizonyl at a|apjánmég a vizsgiík megkezdése előtt átutalja a KSZKI erre
a célľa elkülĺinített bankszámlaszźtmára, vagy beťlzeti a KSZKI péĺutźnába;

4. Az onkormányzat vá|lalja, hogy a pľogramot sikeresen befejez(5, ECDL Base
bizonyitvźnyt szerzo difüok (sztilők) részére utólagos elszámolással visszafizęti a
regisztráciős díjat a KSZKI-n keresztül;

5. A KSZKI a prograÍnľól legkésőbb 2023. szeptembeľ 30. napjáig írásos éľtékelést és
pontos elszĺímolást készít és tájékoztatja a Képviselő-testületet;

6. obuda-gekásmegyer Önkormanyzata előzetes kötelezettséget vállal arra) hogy
biztosítja a keľĹileti ĺinkoľmányzatifewfiartású óvodĺĺkban dolgozó óvodapedagógusok
részére meghirdetett nrlrodai szoftverek (MS offĺce) használataatanárimunkában
és adminisztrácĺóban'' elnevezésu 30 órás akkĺeditált pedagógus továbbképzés
28.000.-Ft/főképzés díjának - aképzés kĺivetelményeinek sikeres teljesítése és az ezt
igazolő tanúsítviíny megszerzése esetén - teljes egészében történő visszatéľítésének
keretösszegét _ hozzávetőlegesen 50 jelentkezőve| szźmlolva - 1.400.00}.-Ft, azaz
Egymillió-négyszźnezer forint (50 x 28.000.-FĐ összegben a KSZKI 2023. évi
költségvetésében.

Felelős: - 1-2. pont esetén Polgĺĺrmesteľ;
- 3. pont esetén KSZKI igazgatő;
- 4. pont esetén Polgármesteľ, KSZKI igazgatő1'
- 5. pont ęsetén KSZKI igazgató;
- 6. pont esetén Polgáľmester;

Határidő: - 1. pont esetén azomal;
- 2-4. pont esetén folyamatos;
_ 5. pont esetén legkésőbb 2023. szeptember 30. napja;
- 6. pont esetén azonnal.

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáéľt felelős: a Kiiltségvetésĺ Szerveket Kiszolgáló Intézmény
ígazgatőja.
A Polgáľmesteľi Hĺvatalban a hatáľozatvégrehajtásáéľt felelős: a Pénzĺiryĺ és Gazdálkodásĺ
Főosztály vezetője.
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Napírend 9. pontja: A 20/2018. (VI. 26.) łinkormúnyzati rendelet ÓnÉsĄ dtfogó mlÍdosítlźsi
te ľv í tartalmót me g h at dľo uí főé p íté s zi fe lj e g zé s b e m utat ós a
(Irdsbelí)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keriilet Óbuda-Békásmeryer onkormányzat Képvisető-
testületének

323 12022. (X. 27 .) IJatár ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺĺroz,hogy megismerte és elfogadj a az eloteqesztés szeľinti ÓgÉsz módosítás tervi
tartalmát meghatározó ffiépítészi feljegyzést, a Képviselő-testület 18212022. (v. 26.)
határozatźxal együtt képezi a teľvindítási fazist.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: döntést követő 1 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Főépítész.

NapÍrend 10. pontja: 2022. éví karúcsonyi tómogatds összegének meghatározdsa ésfoľrús
b Í zt o s ít d s a fe ny őfav d s ú r I d s h o z
(IrdsbeIí)
E lőterj esztő: Tuľgonyi Dúniel Absolon alpolgórmester

Budapest Főváros III. Keľĺilet obuda_Békásmeryer Onkormányzat Képvĺselő_
testületének

32 4 ĺ2022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy

l. 2022. évben a karácsonyi segélý 15.000 Fťfiő összegben állapítja meg' ťrgyelemmel a
szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokľól szóló l0l20l5. (II.16.)
önkoľmĺínyzati rendelet 2 9. $ (2) bekezdésében foglaltakľa.

2. 3.000.000,- Ft támogatást biztosít 330 db fenyőfa vásarlásĺĺľa, az Önkormźnyzat2022.
évi kĺiltségvetésében, a Szociális Főosztály szźlmáraengedélyezett keľet terhére, a kerületi
rászorulók, valamint a kerĹileti iskolák támogatása céljából.

3. a2022. évi Kĺiltségvetési ľendeletben a Szociális Főosztály kiadásai között elkülönített
7.000.000 Ft-ot, az előterjesztés mellékletét képező - 1. és 2. számu melléklet szerinti _
táblazatokalapjánosztjafelazintézményekközött.
A tlámogatás azalábbiak szerint használható fel:

o karácsonyi iinnepség szeľvezése és az ehhez szfüséges kellékek vásárlása a gyeľmekek
és az intézményi ellátott ak számźr a,
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.karácsonyi ajandékcsomagok összeállítása$áték, édesség, gyĹimĺilcs, kĺinyv, apróbb
használati cikkek) a gyermekekés az intézményi ellátottak szélmźra,

.a gyermekek és az intézményi ellátottak karácsonyhoz kötődő kultuľális
rendezvényeken való részvételľe.

Nagyéľtékrĺ tar gyi eszkłi z a tétmo gatásbó l nem vás ĺĺľolható.
Az elszźlmolás hatáľidej e atámogatási szerzíĺdésben foglaltak szerint 2023.januáľ 31.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľĺdő: a döntést követő 60. nap
(Szavazott l8 képviselő: l8 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hĺvatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Szocĺális Főosztály,
valamint a Pénzüryi és Gazdálkodásĺ Főosztály vezetője.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_Békásmeryer onkoľmányzat Képviselő_
testĺiletének

32s 12022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz, hogy Kelemen Viktóľia képviselő javaslatźú, amely szerint a ,,2022. évi
kaľácsonyi tlímogatás ĺisszegének meghataľozása és forľás biztosítása fenyőfavásźtr|áshoz"
c. előterjesztéshatáĺozata az alábbi 4. és 5. ponttal egészüljĺin ki:

4. a Képviselő_testület úgy határoz, hogy az Önkormányzat intézményei, a Polgĺĺrmesteń
Hivatal, valamint az Önkormźnyzat tulajdonában' ál1ő gazdasági tĺírsaságok l8 év alatti
gyeľmekeket nevelő munkavállalói részéľe a megnövekedett rezsiköltségek
kompenzálásara 2022. december hónapban egyösszegiĺ kaľácsonyi tĺĺmogatást ad. A
tlĺmogatás összege gyeľmekenként 1 5.000.-Ft.

5. a Képviselő-testĺilet felkéľi a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2022. novemberi
ülésére készíttessen előteľjesztést a 4. pontban meghataľozott feltételek szerint az
érintettek szź,mrźnak megállapításiíľól, a szükséges költségvetési foľrásigény
megjelĺ!lésével

nem fogadja el.
(Szavazott 18 képviselő:6 igen,5 nem,7 tartőzkodás)

A Polgármesteľi Hivatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Szocĺális Főosztály
vezetője.

Napírend 11. pontja: Kijtelezettségvdllalds óvodúk és a Polgúrmesterí Hivatal épiileteinek
energetikai korszeríísítésí beruhdztÍsdra
(Irúsbelí)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester
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Budapest Főváľos III. Keľület obuoa_ľékásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő_
testületének

326 12022. (X. 27 .) Hatńr ozata

A Képviselő_testĺilet

az onkoľmźnyzat vagyonĺĺľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ó l7l2014. (VI. 2.) sz. rendelete 16. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapjarl úgy hatáľoz, hogy a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
tulajdonában á||ő, az előterjesztésben megtalálható óvodfü' valamint a 1033 Budapest, Fő
tér 2. és 3. szám alatt található hivatali épületek energetikai korszenĺsítéséľe, nyí|ászźrő
cserére a2023-as évre előzetes kötelezettséget vállal 365.000.000'_ Ft éľtékben.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezéngazgatőja
Határidő: a dĺjntést követő 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozatvégrehajtásáéľt felelős: a Pénzüryĺ és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.
A hatálrozat végľehajtásáéľt felelős: az obuaai Va5ronkezelő NonpľoÍit zrt.
vezérigazgatőja.

Napirend 12. pontja: Az onkormónyzat 2022. évi Kijzbeszeľzésí terv módosíttźslÍnak elfogaddsa
|Írdsĺelt1
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľůilet Ónuaa_ľokásmegyeľ onkoľmányzat Képvĺselő_
testĺiletének

327 12022. (X. 27 .) Határozata

A Képvĺselő_testület

Budapest Fővlĺľos III. kerĹilet Óbuda-gekásmegyeľ onkormányzataz}zz. évi kĺizbeszerzési
tervénęk módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Fel elős : az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőj a
Határĺdő: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.A határozat végľehajtásáéľt felelős:
vezérigazgatőja.

az

Napírend 13. pontja: Dčintés az onkormdnyzat tulajdonúban útló ingatlanok béłbeaddslúra
vonatkouí nyilvdnos plźlydzatok eredményérdl, a púlyózatok ismételt
kiírúsóľól
(rlÍsbeti)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgármester
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Budapest Főváľos III. Keľület onuoa_ľokásmegyeľ Onkoľmányzat Képvisető_
testĺiletének

328 l 2022. (X. 27 .) IJatár ozata

A Képviselő-testĺilet

az Önkoľmányzat vagyonáľól és a vagyontaľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásĺíľól
szőlő l7l2014. (u. 2.) önkoľmányzati rendelet 16. $ (1) bekezdésének figyelembe vételével
úgy hataroz,hogy

1. a Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuda-Békásmegyer onkormányzat tulajdonában álló
199l5l4 hrsz.-ú, 1037 Budapest, Csillaghegyi űlt 24ĺB. szźlm alatti kĺvett ĺpartelep
ingatlan bérbeadásáľa vonatkozó _ a Képviselő-testĺilet 2tIl2022. (VI. Ż3) számtt
határozataalapjánkiíľt_ nyilvános páiyánatot(tekintettel aľra, hogy abeadási hatĺĺridőig
p ály azati aj aĺiat nem érkezett) eľed m énytelen n ek nyĺlvánítj a,

2. hozzájáľul a Buđapest Főváľos III. keľĹilet, Óbuda_gekásmegyer onkormanyzat
tulajdonában álló 19915ĺ4 hľsz.-ú, 1037 Budapest, Csillaghegyĺ űlt 24ĺB. szétm alatti
kĺvett ĺpartelep ingatlan bérbeadásiíľa vonatkozó nyilvános páiyánat ismételt
kĺíľásához az alábbi főbb kikötésekkel :

- a bérleti díj minimális ára 770.000,- Ft/hó, amely az elózo évi' MNB á|tal közzétett
infl ációs rźúźx a| évente indexálandó;

_ a megkötendő bérleti szeľződésben ľögzíteni szfüséges, hogy a bérleti díj jelenleg
AFA-t nem taľtalmaz, azoĺbarl,ha a Bérbeadó az ingatlaĺ bérbeadása tekintetében
Áľł kĺitelessé válik, akkoľ a Bérbeadó ajogszabály aĹtalelőíľt Áľł mértékét a most
meghatźrozottbérletidíjra,mintadőalapraf e|számít1a;

_ a bérbeadás időtaľtama 5 év hataľozottidő;
_ a béľleti szeľződéstközjegyzői okiratba kell foglalni, melynek diját a Bér1ő köteles

ťlzetn|'
_ apźiyazatban kikötésre kell, keľüljön, hogy az Önkoľmźnyzatapźlyázatotapályazati

eljĺírás báľmely szakaszában indoklás nélkül eredménytelenné nyilvĺĺníthatja,
valamint hogy fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb bérleti díjat kínáló
Ajanlattevőkkel a pźiyázatbontást követően további targya|ást folýasson, közötttik
zártkijlr(i licitet tartson,

3. felkérĺ az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t a fentiek szerint apátyazatkiírásara és
lefolýatásĺáľa valamint aľra, hogy a pá|yazat eľedményéről szóló javaslatot a Képviselő-
testület elé dĺjntésh ozatalr a nyúj tsa be.

4. A Budapest Főviíros III. KerĹilet Óbuda-Békásmegyer onkormányzat tulajdonában éúlő
65552111he|yrajzi szánÍl,1039 Budapest, ZĺpernowsĘ Káľoly utca 1_3. szétm alatti
ingatlan udvarián álló 8 tanteľmes ópůilet (752 m2 területtel) bérbeađására vonatkozó _
a Képviselő-testület 21312022. (VI. 23.) számű hatátozata a|apjan kiírt _ nyĺlvános
pá|yázatot (tekintettel aľľa, hogy a beadási határidőig pályazati ajanIat nem érkezett)
eľedménytelennek nyilvánítj a,

5. hozzájárul a Budapest Fővaľos III. kerület, Óbuda-gekásmegyer Önkormányzat
tul aj donáb an étllő 65 5 52 l tl hely r ajzi szźtmu, 1 03 9 B u d a p est, Zip eľn ow s Ę Ká ro ly u tc a
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1-3. szźłm alatti ingatlan udvaľĺín álló 8 tanteľmes épület (752 m2 terüIettel)
bérbeadásáľa vonatkozó nyilvános pá.Jyázat ismételt kĺírásához az alábbi főbb
kikcitésekkel:

_ abéľleti díjirarryara686.290,- Ft/hó' amely azeloző évi, MNB általközzétett inflációs
r átź.ľ al évente indexálandó ;_ a megkötendő bérleti szęrződésben rĺigzíteni sziikséges, hogy a béľleti díj jelenleg
AFA-t nem taľtalmaz, azonbarl,ha a Bérbeadó az ingatlan bérbęadása tekintetében
Ár'ł kĺitelessé válik, akkoľ a Bérbeadó a jogszabály a|talelőíft ÁFA mértékét a most
meghatźrozottbérletidíjra,mintadőalapraf e|számítja;

_ a béľbeadás időtaľtama legfeljebb 15 év hatáľozottidő;
_ a bérleti szerződést kózjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díját a Béľlo köteles

fizetni;

- a péúyazatban kikötésre kell, hogy keľüljön, hogy az onkormanyzat a pályázatot a
pályézati eljárás bĺĺľmely szakaszźtbaĺ. indoklás nélkül eredménytelenné
nyilvĺíníthatja, valamint hogy fenntĄa azon jogát, hogy az érvényes ajánlatot tevő
Ajánlattevőkkel a palyázatbontást követően további tárgyalást folýasson, közöttfü
zártkörő licitet taľtson.

6. Felkéri az obudai Vagyonkezelő NonprofitZrt-t a fentiek szerint apályázatkiírására és
lefolýatásĺíľa valamint aľľa, hogy a pályźzat eľedményéľől szóló javaslatot a Képviselő-
testület elé döntésh ozata|ra nyújtsa be.

F e le lő s : a, obudai Vagyonkeze l ő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőj a
Határidő: a dĺintést követő 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A hatärozat
vezérigazgatĺója.

végrehajtásáért felelős: az obuoai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.

Napirend 14. pontja: obuda-Bék,Ísmegler Vdrosfejlesztő NonproJit Ęt. lÍltal kezelt
kö lts égvetés i s o ro k mó dos ítús a
(Irúsbeli)
E lőterj esztő: Czeglédy G eľgő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda-ľékásmegyer onkoľmányzat Képvĺselő_
testiiletének

329 12022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képvĺselő_testiilet

úgy határoz,hogy
1. létľehozza az obuda-gekásmegyeľ Városfejlesztő Nonprofit Kft. költségvetésében a

,,Közĺisségi kĺiltségvetés 2022'' kiadási költségvetési soľt' amelyen 30.000.000 Ft
fedezetet aPénzĺjgyi és Gazdálkodási Főosztály ,,Közösségi költségvetés 2022" kiadási
költségvetési soráról való átcsopoľtosítással biztosít.

2. A ,,WIFI4EU pá|yźnat" kiadási költségvetési soron további 5.100.000 Ft fedezetet
biztosít, melynek forrása az ,,Űt, jźrda, paľkoló építés'' kiadási költségvetési sor.

3. létrehozza a ,,Toldi u., Ady E. u., Bivalyos u., Berzsenyi D. u. csapadékvíz ebęzetés
(Csillaghegy)'' költségvetési soľt 170.000.000 Ft-os fedezettel, amelynek foľrása
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157.000.000 Ft értékben a ,,Kisléptékiĺ fejlesztések kivitelezése'' költségvetési sor,
l3.000.000 Ft értékben pedig az,,Ijy jźrda,parkoló építés'' kiadási költségvetési sor. Az
átcsopoľtosítás után a,,Kisléptékiĺ fejlesztések kivitelezése" kĺiltségvetési sor egyenlege
0 Ft' A 2. és 3. pontban foglalt átcsopoľtosítások lÍźn az ,,L)t, járda, paľkoló építéś''
kĺiltségvetési soľ egyenlege 7|.827 320 Ft.

4. Az 1.-3. pontokban foglalt döntést az onkoľmányzat2)zz. évi összevont költségvetéséről
szőlő 39l202l. (XII. 21.) önkormźnyzati rendeletének soron következő móđosításakor
átvezeti.

Felelős: Polgáľmester' Óbuda-Békásmegyer Vĺĺľosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetóje
Határidő: 2022.10.30.
(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)

A Polgáľmesterĺ Hivatalban a hatáľozatvégrebajtásáért felelős: a Pénziiryi és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.
A' határozat végrehajtá.sáÉrt felelős: Óbuda_Békásmeg5rer Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft.
ůi gyvez ető igazgatő ja.

Napirend 15. pont: Tulajdonosi hozzújdrulósok megaddsa az Észak-Budapesti Tankeriłletí
Központ részé re ö nkormdnyzati t ulaj do n ú in gatlano kban végzendő
beruhdztÍsokhoz
1Írĺsĺelt1
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdľmester

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyer onkoľmányzat Képvĺselő_
testületének

330 12022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testĺilet

az Önkoľmányzat vagyonĺĺĺól és a vagyontĺírgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
szőlő I7l2014. (VI. 2.) önkormźnyzatirendelet 16. $ (l) bekezdésének figyelembe vételével
úgy hataľoz,hogy

_ megadja a tulajdonosi hozzáfiárulást az Eszak_Budapesti Tankeľületi Kiizpont
(székhely: 1033 Budapest, Fő tér l., azonosító: 01-98-003634 , adőszźlm: 15835107-2-
41, képviselő: Tamás Ilona tankeruleti igazgatő) számára az önkoľmányzati tulajdonú
t8443l7 hľsz.-ú, 1035 Budapest, Keľék utca 18_20. szźlm alatti,,kivett általanos iskola''
megnevezésű ĺngatlanon vógzendő beruhźnáshoz, a hatźrozat mellékletét képező
műszaki dokumentáció szerint. IJozzájárul továbbá az előterjesztés mellékletét képező
ingatlanhas znźtlattal egybekötött megállapodás megkötéséhez.

- Megadja a tulajdonosĺ hozzájárutőst az Eszak_Budapesti Tankeľĺiletĺ Központ
(székhely: l033 Budapest, Fő tér 1., azonosító: 01-98-003634 , adőszźtm: 15835107-2-
41, képviselő: Tamás Ilona tankeľületi igazgatő) szämára az önkoľmányzati tulajdonú
62321111 helyrajzi számű, 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. szźlm alatti. ,,kivett
általános iskolď' megnevezésrĺ ingatlanon végzendő beľuházáshoz, az előterjesztés
mellékletét képező műszaki dokumentáció szerint. Hozzájárul továbbá az előterjesztés
męllékletét képező ingatlanhas ználattaI egybekötĺitt megállapodás megkötéséhez.
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- Megadja a tulajdonosi hozzáfiára|rást az Észak_Budapestĺ Tankerületĺ Kiizpont
(székhely: 1033 Budapest, Fő tér 1., azonosító: 01-98_003634 , adőszźlm: 15835107-2-
41, képviselő: Tamás Ilona tankeľületi igazgatő) számáÍa az önkormanyzati tulajdonú
l7824l7 helyrajzi szánrlu, 1038 Budapest, Mókus utca 20. szám alatti, az ingatlan-
nyilvrĺntaľtás szerint ,,kivett általĺĺnos iskola'' megnevezésű ingatlan 450 m2 alapteľületű
részén (melyet természetbel| az obudai Népzenei Iskola testesít meg) végzendő
beruházáshoz, az előterjesztés mellékletétképez(5 műszaki dokumentáció szerint.

A tervezett munkálatok kapcsiín esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek,
hozzájárulźlsok, nyilatkozatokbeszerzése azÍjszak-Budapesti Tankeriileti Kĺizpont feladata
é s fe le lő s s é ge' az Önkoľmany zat ebb éli felelő ssé gé t kizáĄ a.

Az Észak-Budapesti Tankeriileti Központ nem jogosult költségeinek megtérítéséhez. Az
Eszak-Budapesti Tankeľületi Központnak tudomásul kell vennie, hogy a munkálatok
elvégzésének feltétele, hogy azzal összefüggésben nem léphet fel semmilyen jogcímen
megtérítési, beszźnnítási vagy káľtérítési, illetőleg tulajdonjogi igénnyel sem Budapest
Fővaľos III. Keľület obuđa-gekásmegyeľ onkormanyzatźlval, sem pedig az oaiaai
Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt-v el szemben.

A tulaj don osi hozzájźrulás további feltételei és kikötései :

l. A hozzájarulás csupán a hivatkozott dokumentációkban köľĹilíľt munkálatokra
vonatkozik, ettől való bĺĺrmilyen eltérés esetén azBszak-Budapesti Tankeľületi Központ
ismételtentartozikazonkoľmányzathozzájźrulásátkéľni.

2. 4, ingatlanokon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott káĺokat az
Eszak-Budapesti Tankerületi Központ kĺiteles a munkálatok megkezdését megelőzo
óů|apotra helyreállítani, a felmeľĹilő káÍtéľítési igényeknek eleget tenni.

3. A szakszenĺtlen munkavégzésből eredő, később jelentkező karok, meghibásodások
kijavításĺínak kĺitelezettsége azBszak-Budapesti TankerĹileti Központot terheli.

4. A munkavégzést azÉszak-Budapesti Tankerületi Központ köteles úgy megszervezni,
hogy az a köľnyék lakóinak nyugalmát ne zavarja, az ingatlanok ľendeltetésszenĺ
használatź:ŕ ĺe akaďály ozza.

5. A keletkező törmeléket az Eszak-Budapesti TankerĹileti K<ĺzpontnak haladéktalanul,
saját költségén el kell szállíttatnia.

6. Je|enhozzájáľulás a kiadás napjátő| sziĺmított 1 évig érvényes.
Fel elős : az obudaí Vagyonkeze lő Nonpro fit Zrt. v ezéń gazgatőj a
Hatáľidő: a döntést kĺivető 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A határozat
vezérigazgatĺója.

végľehajtásáéľt felelős: az Óbuaai Varyonkezelő Nonpľofit Zrt.

Napirend 16. pontja: Diintés az European City Facilíty projekt keretěben elkésziilt Beruhózásí
Koncep ció e lfo gadós dró I
(Irósbeli)
Előterj esztő: B uľj ón Ferenc alpolgdrmester
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Budapest Főváros III. Kerület obuda_ľékásmeryeľ Önkormányzat Képvĺselő_
testĺiletének

331 12022. (x. 27 .) }Jatńr ozata

A Képviselő_testület

úgy határoz,hogy
1. elfogadja a ,,European City Facility _ Vaľosokkal a viĺľosokéľt'' pályazati projekt

keretében elkészült BeruhĺŁási Koncepciót, amely az aláiráskor az előterjesztés 1.
melléklete szeńnti tervezet szövegétől _ annak lényeges tartalmát nem érintve,
<ĺnkoľmányzati éľdeket nem séľtve _ eltérhet, továbbá felhatalmazza aPolgźrmesteľt a
BeruhŁási Koncepció kĺitelező mellékletét képező Tlímogató nyilatkozat aláírásźra.

2. Azoĺlkormźnyzatés az obuda-Békásmegyeľ Vlíľosfejlesztő NonproÍit Kft kĺlzött létľejött
Kozszolgáltatási Szęrződés 3.2.2. pontja a|apján felhatalmazza az Óbuda-gekásmegyeľ
Vĺĺľosfejlesztő Nonpľofit Kft-t a BeruhŁási Koncepció, illetve esetleges
hiránypótlásainak benyújtására a Támogató Eneľgy Cities felé.

Felelős: 1. Polgáľmester;
2. Óbuda-gékásmegyer Varosfej lesztő Nonprofi t Kft . vezetője,

Határĺdő: I.2022. novembeľ 4.,
2. a Beruhźzási Koncepció elfo gad ása, tew ezęttęn 2022. dęcembeľ 3 1 .

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A határozat végľehajtásáért felelős: obuda_ľékásme5reľ Városfejlesztő Nonprofit Kft.
ü g5rvezető igazgatő ja.

Napirend 17. pontja: A Képviselő-testüIet alapítvdnyok túmogatósórót szlíló 282/2022. (IX. 22.)
h atdro zatú n ak mlÍ do sítds a
(rlÍsbel)
Előterjesztő: B urj dn Ferenc alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Kerület Ónuaa_ľokásmeryer Önkoľmányzat Képviselő_
testületének

332 12022. (x. 27 .) IJatár ozatz

A Képvĺselő_testĺilet

úgy hataľoz,hogy
l . a 282 l 2022 (IX. 22.) hatźr ozatźnak 1 . pontj át vi s szavonj a;
2. az előteľjesztés mellékletében szeľeplő alapítványok ľészére az ott meghatarozott

megemelt támogatási cisszegrĺ támogatást nyűjtja;
3. az l'2. pont szerinti döntés hatálybalépésének feltétele, hogy a Képviselő-testtilet az

Önkormanyzat 2022. évi összevont költségvetéséről srolo 3gDozL (xII. 2t.)
önkoľmányzati rendeletet a Képviselő-testĹilet 26412022. (Ix.22.)hatfuozata 1. pontjában
foglalt megemelt keretĺisszegnek megfelelően módosítsa.

Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)
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A Polgármesteri Hĺvatalban a hatáľozat végrehajtásáóľt felelős: a Fenntaľthatĺóságĺ,
Ifjúságĺ' Civil és Nemzetĺségi osztály, valamĺnt a Pénzüryi és Gazdálkodási Főosztály
vezetője.

Napírend 18. pontja: Döntěs a Telepĺilésí Környezetvédelmí Program 2022-2027 elfogaddsórót
(Irósbeli)
E lőteľjesztő: B uľj dn Ferenc alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet obuda_Békásmeryer onkoľmányzat Képvĺselő_
testületének

333 12022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képvĺselő-testület

ugy hatźroz, hogy az előterjesztés melléklete szeľint elfogadja a keriilet 2022-2027 időszakľa
vonatkozó Települési Környezetvédelmi Pľogľamj át.
Felelős: Polgármesteľ
Határĺdő: 2022. december 31.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A határozat végľehajtásáÉrt felelős: obuda_Békásmegyer Váľosfejlesztő NonproÍit Kft.
ü g5rvezető igazgatő ja.

Napírend 19. pontja: Ąz otudai Múzeum éIére megbízott ígazgató kinevezése
(rdsbeli)
Előterjesztő: B éľes Andľús alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet obuda_Békásmeryeľ onkoľmányzat Képviselő_
testĺiletének

33 4 12022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képvĺselő_testůilet

úgy hataľoz,hogy
I. 2022. november.1. napjától 2023. februar 27. napjáighatározott időtaľtamľa megbízza

Gálfi Ágnest az Óbudai Múzeum igazgatőifeladatáinak ellátásávaL A megbíz ottigazgatő
megbizása megsztĺnik az eredményes pályénat a|apjan megválasztott igazgatő
kinevezésével.

2. Az ibudai Múzeum megbízottígazgatőjanak bérét bruttó 830 000 Ft_ban, azazbruttó
nyolcszźnhaľmincezerforintbanállapítjameg.

3. Felhatalmazzaa Polgĺĺrmestert a vezető tisztségviselő munkaszeľződésének aláírásźra.
Felelős: Polgáľmesteľ

KSZKI
Jegyző

Határidő: 2022. november 1.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)
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A Polgáľmesteri Hĺvatalban ahatározat végľehajtásáéľt felelős: a Ktiznevelésĺ és Kulturális
Főosztály vezetője.
A határozat végľehajtásáért felelős: a Kiiltségvetési Szeľveket Kiszolgáló Intézmény
vezetője.

Napírend 20. pontja: Bizottsdgi tag cseréje a Cívil,IfttúslÍgi, KulturóIis, oktatúsi, Nemzetiségi és
T uľisztikai B ízotts óg b an
1hdsĺelą
Előterjesztő: dr. Kiss Llźszló polgúrmester

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Bokásmeryeľ onkormányzat Képviselő_
testületének

335 12022. (X. 27 .) Hatär ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatáľoz, hogy a-Civil, Ifiúsági, Kultuľális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai
Bizottságban Gyepes Áarĺm bizottsági tagságát2022. október 31. napjávł megszünteti, és
helyére bizottsági tagnak Csikósné Mrĺnyi Juliát vźůasztjameg.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2022. október 3l.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a határozat végrehajtásáórt felelős: a Munkaüryi lľoda
vezetője.

Zárt ůilés

Napirend 21. pontja: Szocíltlis egténÍ kérelmek iiglében szíiletett döntések ellen benyújtott
fellebbezések (5) és méltdnyosslźgi kérelmek (3) elbírúlása
(IrdsbeIí)
E lőterj esztő: Turgonyi Dóníel Absolon alpolgdrmester

A zórt iilésen 336-343/2022. (X. 27') hatdrozat került elftgadásra. -

K.m.f.

Dľ
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