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JEGvzoroľyv
amely készült Buđapest Főváľos III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer Önkormanyzat
Képvi selő-testtiletének 2022. októb er 27 - én (csütiirttikön) 1 0.00 óľai kezdettel'

a VáľoshĺŁa tanácskozó teľmében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.)
megtaľtott üléséről.

Jelen vannak: Dľ. Kiss Lászlő polgármester, Béľes András, Buľján Feľenc, Czeglédy Geľgő,
Csongrádi János, Derda Ádám, Domokos Ágnes, Gyepes Ádĺám, Faľkas Balźas,
Kelemen Viktória' Puskás Péteľ, Rózsa Lász|ő Péter, Strenneľ Imľe, Szabó Ákos,
Dr. Szendrődi Csaba' Turgonyi Daniel Absolon, Ujfalvi István, Zábő Attila
(l8 fő) képviselő.

Távol: Csikósné Manyi Julia, ońLász|ő,RáczAndrea, Szkaliczki Tiinđe (4 fő) képviselő.

A Nemzetiségi onko rmányzatok részéről:

Szűcs Gáspar Zsolt Örmény Nemzetiségi onko rmtny zat elnĺike

A Polgármesteri Hivatal részéről'z

Dr. Bots Dénes jegyző
Hadnagy Miklós kabinetvezető
Dr. Kiľály Katalin tĺĺľsadalmi kapcsolatok főosztály, titkáľsági osztá|yvezeto
Pénzes Dávid mb. kommunikációs osztályvezetó
Greifensteinné Cseľnák Maľianna fóépitészi és viírostervezési irodavezető
Láng Andľea településrendezési ugyintézó
Dr. Szabó Zslszsanrtaj ogi iľodavezető
Petzné Pocsai Éva belső ellenőľzési irodavezető
Dľ. Tas s B ál i nt alj e gy zo - szeľvezé s i f ő o sztáIyv ezető
Vec sey-Fü zęs }iĺ.étrta pénzügyi é s gazdálkodási fo o szt ályv ezető
Horváthné Kovács Andrea kĺiltsé gvetési o sztályv ezető
Ihász-Érsek Anita pénzügyi osztźiyvezető
Dr. Spie gler Tamás vagyonfelügyeleti é s ellenőrzési főo sztályv ezetó
Komlós Erzsébet ellenőľzési osztályvezető
Szalai -Pap p Liza lakásügyi fó osztá|yv ezetó
Töľzsökné Gőczźn Emese lakhatási tiímogatások osztályvezetó
Kisné Bal'éns Enikő kĺjznevelési és kulturális főosztályvezető
Dľ. Urbán Péteľ adóü gyi fóosztályv ezető
Krĺľo ly Katalin szociáli s fő o sztáIyv ezetó
Kittl erné oro sz Y aléria p éł:ľ'ngy i é s intézmé ny i o sztźiyv ezető
Tukacs István e gé szsé güg y i o sztályv ezető
ZahoĺźnJánosnégyermekvédelmiosztźllyvezetó
Czéko Gábor Vaľosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőja
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Horváth Antal Óbuda- gékásmegyer Köztęľülęt-felügyelet igazgatoja
Dľ. Kirchhof Attila Óbudai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. v ezérigazgatőja
Szikszó Sándor III. Keľületi Rendőrkapitanyság vezetóje
Gálfi Ágnes obudai Múzeum igazgatő-helyettese
Szalaki-Komka Noľbeľt Óbudai Családi Tanácsadó- és Gyeľmekvédelmi Központ
intézményvezetoje
Schadek-Bíró Éva Óbuda-gekásmegyer Védőnői Szolgálat vezetoje
Bekő Istvĺĺnné és Biró Ágnes jegyzokonyv-vezető

Dľ. Kiss Lász|ő polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket.
Rácz Andrea, Csikósné Mányi Julia, ori Lászlő és Szkaliczki Tiinde jelezte a mai ülésről való
távollétét.
Megállapída, hogy a Képviselő-testület 18 fővel hatźrozatképes, az tilést megnyitja.
A napirendhez két felvételre j avasolt előterj esztés érkezett :
l. D<jntés Budapest Főváľos III. Kerület ob,'da-Betásmegyer onkormanyzatźnakcsatlakozásaról
Szita Kĺáľoly polgáľmester, a MJVSZ elnökének Ursula von der Leyennek íľt leveléhez" c.
előterj esztés, amelynek napirendre vételét nem j avasolj a,
2. ,,Bizottsźryi tag cseréje a Civil' Ifiúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai
Bizottságban'' címtĺ előteľjesztés, melynek tngyalásátjavasolja. Az előterjesztést 20. napirendként
javasolja tĺĺľgyalni.
TtĄékoztatja a jelenlévőket, hogy az l. napirendi ponthoz elóteqesztői kiegészítés éľkezett, melyet
a P éĺlzij;gy i' Tul aj do no si é s Vagyonnyi l atkoz at-kezelo B i zottság tar gy alt.
A megküldött meghívó szerinti 2. és 3. napirendhez helyszíni kiegészítés, valamint a 3.
napirendhez technikai módosítás került kiosztásľa.
Megadja aszőt Puskás Péteľ képviselő úrnak.

Puskás Péteľ képviselő: a Polgiĺľmesteľ ur á|tal a napirendre felvételľę nem javasolt
előterj esztésről a Képvi selő -testület tart-e külön szav azást?

Dľ. Kĺss Lászlrő polgármester: igen, szavazni fog róla a Képviselő-testület.
További kérdés, észrevétel hićnyábanszavazásrateszi fel a,,Döntés Budapest Főváros III. Kerület
obuda-nékasmegleľ onkormdnyzatónak csatlakozósóról Szita Kóroly polgórmester, a MJVSZ
elnökének Ursula von der Leyennek írt leveléhez" címtĺ előterjesztés napirendľe vételét.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet az előteľjesztést nem vette napirendjére.

Budapest Főváros III. Kerület obuda-Békásmeryeľ onkoľmányzat Képvĺselő_
testiiletónek

3l9 12022. (X. 27 .) ľJatár ozata

A Képviselő_testtilet

úgy hatźroz, hogy a ,,DÓntés Budapest Főváros III. Keľület obuda-nékasmeg/er
onkormányzatónak csatląkozásáról Szita Kĺźroly polgĺźľmester, a MJVSZ elnókének ĺJrsula
von der Leyennek írt leveléhez'' címll előteľjesztést nem veszi napirendjére.
(Szavazott 18 képviselő:6 igen' 10 nem,2hrtőzkodás)

Dľ. Kĺss LászI.ő polgármesterz szavazásra teszi fel az ismeľtetett módosításokkal együtt a
megküldĺitt meghívó szeľinti napirendet.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő -testtilet elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Kerůilet obuda_ľékásme5rer onkormányzat Képviselő-
testületének

320 12022. (X. 27 .) IJatár ozata

A Képvĺselő_testület

űgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el

NAPIREND:

1. Rendelet-tervezet az onkormźnyzat2022. évi ĺĺsszevont kĺiltségvetéséről szőlő 3912021r

(XII. 21.) önkoľmrĺnyzati rendelet módosításaľól 2022. szeptember 30-i hatáľnappal
(rásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgiĺľmester

2. Rendelet-tervezet aZ egyes helyi adókľól szóló 4912008. (IX. 30.) önkormányzat rendelet
módosításĺĺľól
(Írásbeli)
Előterjesztőz Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

3. Rendelet-tervezet a motoľos vízí jźrmíiveket terhelő települési adóról szől'ő 3912016. (X.
26.) önkorm źnyzati rendelet módosításáľól
(rásbeli)
Előterjesztőz Czeg|éďy Gergő alpolgáľmester

4. A személyes gonđoskodás keľetébe 1artoző szociális szo|gá|tatásokľól,
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szőlő l3l2005. (ilI
önkoľmányzati rendelet módosítása
(rásbe1i)
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

azok
3.)

5. Az egészségügyi alapellátásról szóló 37l202l. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

6. A III. keľületbe bekĺjltĺizők tájékoztatásaról szóló önkoľmanyzati ľendelet megalkotása
(Írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármester

7. A keľületi önkormźnyzati fenntaľtású óvodrákban dolgozó kozalkalmazottak pedagógussztrájk
miatt kieső bérének megtéľítése
(rásbeli)
Előteľjesztőz Dr. Kiss László polgármester

8. NęmzetkozíSzźlmítógép-kezelő Jogosítvány megszeruésének intézményesített progľarrljálnak
folyatása a 31O-es ECDL vizsgakĺizpontba (KSZKI) vizsgárajelentő óbudai diákok számáľa,
továbbá a keľiileti önkoľmanyzatifenntartású óvodákban dolgozó óvodapedagógusok
akkľeditált tanfolyam keretében torténő informatikai továbbképzésének támogatása
(rásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmesteľ
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g. A2Ol2018. (VI. 26.) önkormányzatirendelet 1onÉsz; átfogó módosítási tervi taľtalmát
megbatźlrozőf őépítészifeljegyzésbemutatása
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

l0. 2022. évi karácsonyi támogatás ĺisszegének meghatározása és foľrás biztosítása
fenyőfavásár|źshoz
(ľásbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Daniel Absolon alpolgáľmester

11. Kötelezettségvállalás óvodák és a Polgĺĺľmesteri Hivatal épületeinek energetikai
korszenisítési beruhazására
(Íľásbeli)
Előterjesztőz Czeg|éđy Geľgő alpolgáľmester

12. Az Önkoľmány zat 2022. évi K<jzbes zerzési terv módosításanak elfogadása
(rásbeli)
Előterjesztőz Czegléđy Geľgő alpolgármester

13. Döntés az onkormźnyzattulajdonábanźůlo ingatlanok bérbeadásáľa vonatkozó nyilvános
pźiy azatok ere dményé r ó|, a p á|y ázatok i sméte lt ki írás aró 1

(Írásbeli)
Előterj esztoz Czeglédy Gergő alpolgármester

14. Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő NonproÍit Kft. által kezelt költségvetési sorok
módosítása
(ľásbeli)
Előterj esztőz Czeg\édy Geľgő alpolgármester

15. Tulajdonosi hozzájárulások megadásaazÉszak-Budapesti Tankerületi Központ részére
ĺinkoľmányzati tulaj donú ingatlanokban végzendő beruhazásokhoz
(rásbe1i)
Előteľj esztőz Czeg|éđy Geľgő alpolgármester

16. Döntés az European City Facility pľojekt keľetébęn elkészült Beruházási Koncepció
elfogađásaról
(Irásbeli)
Előterjesztő: Buľj án Feľenc alpolgármester

17. AKépviselő-testület alapítványok tĺímogatásaľól szóló 282120Ż2. (Ix.22.)határozatźnak
módosítása
(ľásbeli)
Előterj esztő : Burj ĺĺn Ferenc alpol gármester

18. Döntés a Települési Környezetvédelmi Program 2022-2027 elfogadásáról
(Írásbeli)
Előterjesztő: Burj an Ferenc alpolgármester

19. Azob,'dai Múzeum élére megbizottigazgató kinevezése
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Béľes András alpolgármesteľ
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20. Bizottsági tag cseréje a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Tuľisztikai
Bizottságban
(ľásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmester

Zárt ülés

2l. Szociális egyéni kéľelmek iigyében születętt döntések ellen benyújtott fellebbezések (5)

és méltanyossági kérelmek (3) elbírálása
(Irásbeli)
Előterjesztő : Turgonyi Daniel Absolon alpolgármesteľ

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 1. pontja: Rendelet-tervezet az onkoľmdnyzat 2022. éví összevont költségvetéséről
szlíló 39/2021. (XII. 21.) önkormdnyzati rendelet mlídosítltsdról 2022.

szeptember 3 0-í hatóľnappal
|Írĺsĺelt1
Előterjesztő: Dr. Kiss LlÍszló polgórmesteľ

Dľ. Kiss Lászlrő polgáľmesteľ: kéľdés,hozzászőlás hianyában szavazásra teszi fel a rendelet-
teÍvezet elfogadását.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_Békásmegyer onkoľmányzatKépvĺselő-testĺilete

elfogadja _ az előterjesztés 1. melléklete szerinti taľtalomma|, az e|óterjesztői kiegészítésre
figyelemme| _ az onkormanyzat2022. évi ĺisszevont költségvetéséľől szőlő 3912021. (XII.2|.)
önkoľmĺĺnyzati rendelet módosításaról szóló 2312022. önkormányzati ľendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 13 igen,5 taľtózkodás)

Napirend 2. pontja: Rendelet-tervezet az eg/es helyí adókróI szóló 49/2008. (IX 30.)
önkormdnyzat ĺendelet móďosítlźsdról
(IľlÍsbelí)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Dr. Kiss Lászlłő polgármester: megadj a a szőt Puskás Péter képviselő úľnak.

Puskás Péter képviselő: a FIDESZ frakció nęm támogatja, hogy a helyi adók a jelenlegi
helyzetben emelésre keľĹiljenek. Van olyan tétel is, amely 40 Yo-os emeléssel keľült felttintetésľe.
Függetlenül attól, hogy az emelés nem magánszemélyeket vagy cégeket éľint, a hatása
gyakorlatilagugyanaz. A FIDESZ frakció nem tiĺmogatjaaz ilyen jellegű adóemeléseket.

Dľ. Kĺss Lász|ő polgáľmesterz az adómértékek meghatározásźnáI a javaslat két dologľa
mindenképpen tekintettel volt.
Az egyik, hogy a magánszemélyek magánterhei ne növekedjenek, a másik, hogy differenciáltan
növekedjenek azoknak azadőterhei, akik jobb helyzetben vannak.
Miutrán a Képviselő-testület nem emelt adőt az előző és az aztmegelóző évben sem, ezéľt minden
adóemelés, amelynek a méľtéke nem haladja meg az 50 %o-ot, nem tekinthető az inflációt
meghaladó méľtéknek.
Megađja a szőt Puskás Péter képviselő úrnak.
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Puskás Péter képviselő: pontosítana: a Képviselő-tęstület emelt adót, de egy jogszabály annak
hatálybalépését nem tette lęhetővé.

Dr. Kiss LásztĺĎ polgármester: ebben teljesen igazavan fľakcióvezető úrnak.
A Képviselő-testületnek semmilyen más módja nem volt arra, hogy az ađőemelések kapcsiín a
fokozatossźry elvét érvényesítse. Ennek az a következménye, hogy az adóteľhek ncivekedése
számos teleptilésen azonváIlalkozásoknak lesz érezhető, akik egyébként nem állnak rosszul.
Nem arról vansző,hogy a szegényeket vagy a rossz helyzetben lévőket saľcolják. Azonban vannak
olyan vállalkozások a kerületben, akiknek jelentősen több adót kell majd fizetnifü, pl.: a 3000 m2

ft'lötti ingatlanokat birtokoló gazdálkodó egységeknek.
A keľületi önkoľmányzat adőit egyrészt kĺitelező, másrészt źttvát.Ialt feladatokľa foľdíthatja.
A rezsiválságmiattbajba jutott embereknek az Önkormźnyzatsegélyezés címén nyújt támogatást,
anit az Önkormanyzatnakvalahonnan ki kell gazdálkodnia. A kerületi Önkoľmáĺyzat kiadásai -

tĺjbbek között a kormány zati ballépések kcivetk eztében - jelentősen megnövekedtek.
Az Önkormźnyzat adópolitikája méltĺínyos, igazságos és kiszámítható: nem az átlagemberekĺe
háľul, hanem azol<ra a rétegekľe, akiknęk önmagában jelentős megterhelést nem jelenthet.

Szívesen emelnék kisebb méľtékben a terheket, ha az infláció - ami hivatalosan most 20 oń - nem
emelkedne.
Reméli, hogy az inflációs politika jĺĺvőľe megvźitozik és egy kisebb inflációs környezettel kell
majd szĺĺmolni, amelynek köszönhetően a keľületi Önkoľmanyzat és az itt éIo cégek helyzete is
j elentősen megkönnyebbiil.
Amikor egy keľületi pék azza| szźtmol, hogy megduplázódott a vaj, a cukor, a liszt ára,
megtizenhiíľomszorozódott a villany źtta, meg!ízszęrezodott a gáz ára, amit neki kell fizetni, akkor
nem az fogja a váll alkozőt,,bedönteni'', hogy egyébként az általanem lrzetett helyi adó emelkedik,
vagy nem emelkedik.
Idén gyakorlatilag teljesen ,,elmebeteg'' módon elképesztő összeget terhelnek a kisvállalkozásokľa
és az Önkormányzatok<ra.Ezazintézkedéssor ennek nem része, ugyanakkot azigaz, hogy néhány
tulajdonosnak valóban többet kell fizetni, akik szeretnek ingatlanokkal spekulálni, vagy úgy
gondolják, hogy jó ötlet tĺibbszintes mélygarénsokat fenntartani.Ezvalőban minőségi külcinbség.
További kérdés, hozzászőlás hiányában szavazásrateszi fel a rendelet-tewezetet.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_Békásmeryeľ Önkorm ányzat Képviselő-testĺilete

elfogadja - az elótęrjesztés l. melléklete szeľinti tartalommal, az e|óterjesztői kiegészítésre
figyelemmel _ az egyes helyi adókról szolő 4912008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosításaľól szóló 2412022. önkoľmányzati rendeletet.
(Szavazott 17 képviselő: I2igen,5 nem)

Napirend 3. pontja: Rendelet-teľvezet a motoľos vízi jdľműíveket terhelő telepiilésí adóról szóló
3 9/2 0 1 6. (X. 2 6.) i)nkormányzatí rendelet módosítlźsúról
(Irdsbeli)
Előterj esztő: Czeglědy Gergő alpolgdrmester

Dr. Kiss Lász|ő polgármester: további kéľdés, észrevétel hiźlnyában szavazásta teszi fel a
rendelet-tervezętęt.
Megállapítja, hogy
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Budapest Főváros III. KeľüIet obuda_ľékásmeryeľ Önkoľm ányzat Képviselő-testiilete

elfogadja _ az e|őtęrjesztés 1. melléklete szerinti taľtalomma|, az elóterjesztői kiegészítésľe
figyelemmel _ a motoros vízi jĺĺrmiiveket teľhelő adóról szőlő 3912016. (X. 26.) önkormźnyzati
rendelet módosításĺĺról szóló 25 12022. iinkoľmányzati rendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 4. poníja: A személyes gondoskodlús keretébe taľtoaí szocídlís szolglÍltatósokról, azok
igénybevételérőT, valamínt atízetendő téľítési díjakról szóló 13/2005. (Iil.
3.) iinkormónyzati rendelet módosítdsa
(IrdsbelÍ)
E lőterj es ztő : T ur g o ny í D d n ie l A bs o lo n alp o I g óľme ster

Dľ. Kĺss Lászllő polgáľmester: további kérdés, észrevétel hianyában szavazásra teszi fel a
ľendelet-teľvezetet.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Keľület Óbuda_ľékásmeryeľ onkorm ányzat Képvĺselő-testůilete

elfogadja _ az eLóteqesztés l. melléklete szerinti taľtalommal _ a személyes gondoskodás keľetébe
tartoző szociális szo|gáůtatźlsokról, azok igénybevételéről, valamint a Íizetendő térítési díjakról
szólő 1312005. (n. 3.) önkormźnyzati rendelet módosításĺĺľól szóló 2612022. tinkormányzati
ľendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen' egyhangú)

Napirend 5. pontja: Az egésaégiigłí alapellótlźsľól sruíló 37/202I. (X. 29.) iinkormdnyzati
renďelet mlídosítása
érĺstelĐ
E lőte rj e s ztő : T ur g o ny i D ún ie l A b s o lo n alp o I g órmester

Dr. Kĺss Lászlő polgáľmesteľ: további kérdés, észrevétel hianyában szavazásra teszi fel a
ľendelet-tervezetet.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuda_Békásmeryeľ Onkorm ányzat Képviselő-testülete

elfogadja _ az elóteqesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal - az egészségügyi alapellátásról
szőlő 3712021. (X. 29.) önkormányzati ľendelet módosításĺĺľól szóló 2712022. önkormányzati
rendeletet.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Dr. Kiss Lószló polgármester úr jelezte, hogł a szavazás során ,,igen''-nel szavazott. -

Napiľend 6. pontja: A III. keľiiletbe beköltözők tlźjékoztatóslÍľól szóló önkormányzatí rendelet
megalkotdsa
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszló polgórmester

Dľ. Kĺss Lászlő polgáľmester: megadj a a szőt Puskás Péter képvisęlő úrnak.

Puskás Péter képvĺselő: mennyibe keriilez azakciő az onkormźnyzatnak?
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Dľ. Kiss Lász|ő polgáľmester: akéľdésre jelen pillanatban nem tud válaszolni.
Anól van szó, hogy azújonnan bekölt<jzők egy ľövid tájékoztatő levelet kapjanak a keľiiletet érintő
fontosabb információl<ről (házi orvosi rendelők, önkormányzati intézmények). Jelenleg nem
ľendelkeznek információval aľról, mennyi a III. kerĺiletben az új beköltĺjző. A becsült szám 1000
főlév. Költségvetési forľásemelést nem kívrĺnnak megvalósítani, ennek többletfonás igénye nincs.
További kérdés, észľevétel hianyában szavazásrateszi fel a ľendelet-tervezetet.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyeľ onkorm ányzat Képviselő-testüIete

elfogadja _ az ę|őteľjesztés l. melléklete szeľinti taľtalommal _ a III. keľiiletbe beköltözők
táj ékoztatástĺľó l szó l ó 28 n022. ti n ko ľm á nyz ati ľe n d eletet.
(Szavazott 18 képviselő. 13 igen,5 tartózkodás)

Napíľend 7. pontja: A keľiiletí ijnkoľmúnyzatifenntaľtdsú óvodókban dolgoaó közalkalmazottak
p e dag ó g us s ztr ój k miatt kie s ő b é r é n e k me gté rítés e
(Irásbelí)
Előterjesztő: Dľ. Kíss LtÍszló polgórmester

Dľ. Kiss Lászlő polgármesteľ: kéľdés, észrevételhianyában szavazásrateszi fel az előterjesztés
hatfuozatijavaslatát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvisęlő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerĺilet obuda_ľékásmeryer Onkoľmányzat Képvĺselő-
testületének

321 12022. (x. 27 .) IJatár ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatáľoz,hogy a2022. október 5-ei és Ż022. október 14-ei pedagógussaľájkban részt
vevő, az Önkormárĺyzat fenntaľtásában lévő köznevelési iĺtézmények alkalmazásában źilrő

kozalka|mazottakat az eľkölcsi támogatás mellętt anyagi támogatásban is részesiti, ezért a
sztĄk miatt kieső munkabért külön megállapodźs alapjźn, ťlzetett egyéb juttatás jogcímen
részükĺe megtéríti.
Felelős: Polgáľmester

KSZKI igazgatőja
Hatáľidő: 2022. októbeľ 30.
(Szavazott 12 képvise|ó: 12 igen, egyhangú)

Puskás Péter, Kelemen Vihória, Gyepes Áddm, Farkas Balázs, dr. Szendrődi Csaba, Rózsą
László Péter képviselők nem vettek részt a szavazásban. -

Napírend 8. pontja: Nemzetkijzi Szdmí'tógép-keze Iő ro gosítvóny me gs7er7és e íntézmé ny es ített
programjdnak folytatósa a 3l0-es ECDL vizsgaközpontba (KSZKD
víagdra jelentő óbudai diltkok szómóľa, tovltbbd a keriłleti
i)nkormúnyzati fenntartdsti óvoddkban dolgouí óvoďapedagógusok
a k kr e dítlźlt tanfo ly am k e r e té b e n tii ľt é n ő info rmat i k ai tov lźb b kép zé s é n e k
támogatdsa
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss LlÍszló polgúrmester
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Dľ. Kiss Lászlrő polgáľmesteľ: kéľdés, észrevétel hiányában szavaztstateszi fel az előterjesztés
határ o zati j avas l atát.
Megállapítj a' ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület obuda-ľékásmeryer onkormányzat Képvĺsető-
testĺiletének

322 12022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testüIet

ílgy hatźroz, hogy

1. Óbuda-gekásmegyeľ onkoľmanyzata a továbbiakban is támogatni kívánja a
Nemzetkĺjzi Számítógép-kezelői Jogosítviíny megszerzésének intézményesített
pľogľamját;

2. Az onkorm źnyzat az obudacímű újság hasábjain, és a honlapj ántájékoztatni kívánja
a lakosság legszélesebb kĺ!ľét az źtltalatámogatott program taľtalmáról;

3. A KSZKI az aláírt négyoldalú nyilatkozatok alapjan megrendeli és kifizeti azECDL
vizsgakártyfüat (regisztráciős díj: 9.000.- FĐ. A szülő a vizsgakźrtya díját a KSZKI
által kiállított bizonyl at a|apjánmég a vizsgiák megkezdése előtt átutalja a KSZKI erre
a cé lľa elkül önített b ankszĺíml aszttmár a' v agy b efizeti a K S ZKI p énztar źtb a;

4. Az Önkormányzat vállaIja, hogy a programot sikeľesen befejező, ECDL Base
bizoĺyítványt szerzo diákok (szülők) részéte utólagos elszámolással visszafizeti a
regisztrációs díjat a KSZKI-n keresztül;

5. A KSZKI a pľogramról legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig íľásos énékelést és
ponto s el szĺĺmolást készít és táj ékozt atj a a Képvi selő-testületet;

6. obuda-gokásmegyeľ Önkormlányzata előzetes kötelezettséget vállal arra) hogy
biztosítja a keľületi önkoľmĺĺnyzatifenrftartású óvodakban dolgozó óvodapedagógusok
tészéte meghirdetett,,Irodai szoftverek (MS office) használata atanárimunkában
és adminisztľációban'' elnevezésű 30 óľás akkĺeditált pedagógus továbbképzés
28.000.-Ft/főlképzés díjának - aképzés kĺĺvetelményeinek sikeres teljesítése és az ezt
igazolő tanúsítvány megszerzése esetén - teljes egészében toľténő visszatérítésének
keretĺisszegét - hozzávetőlegesen 50 jelentkezővel számolva - 1.400.000.-Ft, azaz
Egymillió-ĺégyszźzezer forint (50 x 28.000.-FĐ összegben a KSZKI 20Ż3. évi
költségvetésében.

Felelős: - 1-2. pont esetén Polgármesteľ;
- 3. pont esetén KSZKI igazgatő;
- 4. pont esetén Polgáľmester, KSZKI igazgatő;
- 5. pont esetén KSZKI igazgatő;
- 6. pont esetén Polgármester;

Hatáľĺdő: - 1. pont esetén azorľra|'
- 2-4. pont esetén folyamatos;
- 5. pont esetén legkésőbb 2023. szeptember 30.napja;
- 6. pont esetén azonnal.

(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)
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Napírend 9. pontja: A 20/2018. (VI. 26.) önkormlźnyzatí rendelet pnÉsą ótfogó módosítlísi
te ľvi tart alm dt me g h at óro zó főép íté s zi fe lj e g zé s b e mutatds a
(Irúsbeli)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Dľ. Kĺss László polgármester: kérdés, észrevétel hiányában szavazásrateszi fel az előterjesĺés
határ o zati j avas latát.
Megállapítj a, ho gy ań. a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_ľékásmeryeľ onkormányzat Képviselő-
testületének

323 12022. (x. 27 .) Határozata

A Képvĺselő_testĺilet

úgy hatĺíľoz,hogy megismeľte és elfogadja azelőterjesĺés szerinti ogÉsz módosítás tervi
taľtalmát meghatározó főépítészi feljegyzést, a Képviselő-testület 18212022. (v. 26.)
hatánozatával egyĹitt képezi a tervindítási fŁist.
Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatáľidő: döntést követő l nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napiľend 10. pontja: 2022. évi karúcsonyi tdmogatds iisszegének meghatdrozdsa ésforrds
b izt o s ít ó s a fe ny őfav ú s d r l ú s h o z
(Irdsbeli)
Előterjesztő: T urgonyi DóníeI Absolon alpolgdrmester

Dr. Kĺss Lászlő polgáľmesteľ: megadjaaszőt Kelemen Viktóľia képviselő asszonynak.

Kelemen Viktórĺa képviselő: az előteľjesztést a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
tegnapi ülésén tárgyalta, a FIDESZ frakció támogatta.
Elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódóan módosító javaslatot tett, amit a Bizottság nem
támogatott
A javaslatot Turgonyi Dánięl Absolon alpolgármester és Derda Ađám elnĺjk úr is támogathatónak
taľtotta volna, de még nem láttfü, hogy a döntés milyen kiadásokkal, illetve következményekkel
jźlma.
Két módosítő hatźlrozati javaslata lenne az alaphatźlrozat I-3. pontjźůloz:
I. ,,4. A Képviselő-testülęt úgy határoz,hogy az onkormányzat és intézményei, a Polgármesteľi
Hivatal, valamint az Önkormźnyzat tulajdonában lévő gazdasági taľsaságok 18 év alatti
gyeľmekeket nevęlő munkavállalói részére amegnövekedett ľezsiköltségek kompenzálásálrazlzz.
decemberében egyösszegukarácsonyi támogatást ad. A tĺĺmogatás összege gyeľmekenként 15.000
Ft."
2. ,,5. A Képviselő-testület felkéri a polgármesteľt, hogy a következő novemberi üléséľe
készíttessen előteľjesztést az előzo pontban meghatĺíľozott feltételek szerint az érintettęk számának
megállapításáról és a sziikséges kĺiltségvetési fonásigény megjelölésével.''

Dľ. Kiss Lászlő polgáľmester: nem támogatja a javaslatot. A javaslat semmilyen módon nem
diffeľenciálja a szociális helyzetet.
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A Kormany általi hibás helyzetkezelés miatti ęlszźilő rezsiaľak nehéz helyzetbe hozzék a
családokat. Az,hogy az Önkoľmányzat szociális differenciálás nélkül adjon támogatást, biztosan
nem mondhatja. Ezzel együtt a III. keľületi Önkormányzatmajdnem egyhangúan szavazottarról,
hogy támogatjaazokata kerületi családokat, akiknek arezsiárakmiatt a helyzete megrendült, amit
egyébként a FIDESZ fľakció is megszavazott. Ebből adódóan az a jogiĺtézmény, amivel ezeket a
c saládo kat az onkoľm źny zat támo gatj a, l étezik.
Megjegyzi, hogy a kęľületi onkoľmanyzat a szociális ellátóľęndszerben, valamint a nevelési
ágazatban dolgozóknak egyĺisszegrĺ tĺímogatást adott nyáron az infläcíő miatt. Tovétbbá az
onkoľmányzattavaly év végén jelentős összegű támogatást ťlzetettki minden dolgozó számára.
Nyitott arÍa, hogy a kerület egésze milyen módon lenne támogatandó a rezsihłízisnek
köszönhetően. Erre volt javaslatunk, amit a FIDESZ is tĺĺmogatott.
A keľületben 130 000 áldozata van a rezsil<rízisnek, nemcsak azok, akik az intézményekben
dolgoznak.
Az onkormĺĺnyzat megtesz mindent annak érdekében, hogy a dolgozók bérnĺjvekedését
elősegítsék, ezért került bevezetésre a,,keľĹileti pótlék'' is annak ellenére, hogy a Koľmány által
ígéľt béľemelés elmaradt.
Nem gondolja, hogy a FIDESZ javaslata helyén való, és hogy az a szociális rendeletbe illeszthető
lenne. Azt azonban gondolja, hogy az onkormanyzatnak a koltségvetésben ľeagálnia kell mind a
ľezsikľízisre, mind pedig a közalkalmazotti bérelmaradásra is. Reméli, hogy a Kormány beváltja
az igéretét és megnöveli a közalkalmazotti béľeket. Bízik abban, hogy a koľmányzati ígéretek
teljestilnek.
Kérdés, észľevétel hiányź.ŕlan előszĺir az eľedeti határozati javaslat 1-3. pontját teszi fel szavazásra.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő -testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet obuaa_ľékásmegyer onkormányzat Képvisető-
testületének

32 4 12022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz,hogy

L 2022. évben a karácsonyi segélý 15.000 Fťfő összegben állapítja meg, figyelemmel a
szociális igazgatźsrol' és egyes szociális ellátásokľól szóló l0l20|5. (II.16.)
önkoľmányzati rendelet 2 9. $ (2) bekezdésében foglaltakľa.

2. 3.000.000,- Ft támogatást biĺosít 330 db fenyőfa vásár|áséra' az onkormányzat 2022.
évi költségvetésében, a Szociális Főosztály számáraengeđélyezett keretteľhéľe, akerületi
rászorulók, valamint a kerületi iskolfü támogatása céljából.

3. a2022. évi Költségvetési rendeletben a Szociális Főosztály kiadásai között elkülĺinített
7.000.000 Ft_ot, az előterjesztés mellékletét képező - 1. és 2. számű melléklet szeľinti -
táblźaatok alapján osztja fęI az iĺtézmények között.
A támogatás az a|ábbiak szerint használható fel:

o kaľácsonyi ünnepség szervezése és az e|lhęz szükséges kellékek vásáľlása a gyeľmekek
és az iĺtézményi ellátott ak számér a,

o kaľácsonyi ajándékcsomagok összeállítása (áték, édesség, gyümölcs, könyv, apróbb
használati cikkek) a gyermekek és azintézményi ellátottak sztlmźna,
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.a gyermekek és az intézményi ellátottak kaľácsonyhoz kötődő kultuľális
ľendezvényeken való ľészvételľe.

Nagyértékű taľgyi eszköz a támogatźtsból nem vásáľolható.
Azelszámolás határideje atámogatźsiszerzodésben foglaltak szerint 20Ż3.januáľ 31.

Felelős : Polgiíľmester
Hatáľĺdő: a döntést kĺivető 60. nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Dr. Kĺss Lász|ő polgármesterz szavazásľa teszi fel Kelemen Viktóľia képviselő asszony álta| az
eredeti hatźtrozatijavaslatot kiegészítő 4. és 5. pontra vonatkozó módosító javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot nem fogadta el.

Budapest Főváros III. Kerĺilet obuda_Békásmeryeľ onkormányzat Képviselő-
testületének

325 l 2022. (X. 27 .) Határ ozata

A Képviselő-testület

úgy határoz, hogy Kelemen Viktória képviselő javaslatát, amely szerint a ,,2022. évi
karácsonyi támogatás összegének meghatáľozása és foľľás biztosítása fenyőfavásár|áshoz"
c. előterjesztéshatérozata az alábbi 4. és 5. ponttal egészüljĺin ki:

4. a Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Önkormanyzat intézményei, a Polgáľmesteri
Hivatal, valamint az onkoľmáĺyzat tulajdonában á11ó gazdasági társaságok 18 év alatti
gyermekeket nevelő munkavállalói ľészére a megnövekedett rezsiköltségek
kompenzálásźtra 2022. december hónapban egyösszegű karácsonyi támogatást ad. A
támogatás összege gyeľmekenként 1 5.000.-Ft.

5. a Képviselő-testület felkéľi a Polgármesteľt, hogy a Képviselő-testület 2022. novemberi
üléséľe készíttessen előterjesztést a 4. pontban meghatarozott feltételek szerint az
érintettek számának megállapítź.sárol, a szükséges kĺiltségvetési foľrásigény
megjelölésével

nem fogadja el.
(Szavazott l8 képviselő: 6 igen, 5 nem, 7 tartózkodás)

Béľes András jelezte, hogł a szavazás sordn,,igen"-nel szavazott. -

Napiľend 11. pontja: Kiitelezettségvdllalds óvoddk és a Polgdrmesterí Hivatal épiileteinek
energetíkaí koľszer íÍsítésí beruhá.zásóra
(Iľdsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmesteľ: további kérdés, észrevéteI hiányźhan szavazásra tęszi fe| az
előterj eszté s határozati j avaslatát.
Megál lapítj a, ho gy aď' a Képvi selő-testtilet elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Kerůilet obuda-nokásmegyeľ onkormányzat Képvĺselő_
testületének

326 12022. (X. 27 .) IJatár ozata

A Képvĺselő-testület

az onkoľmányzat vagyonĺíĺól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól
szőlő 1712014. (VI. Ż.) sz. ľendelete 16. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott.felhatalmazás
alapjan úgy hataroz, hogy a Budapest III. keľület obuđa-Békásmegyeľ onkormányzat
tulajdonában álló, az előteľjesztésben megtalálható óvodák, valamint a 1033 Budapest, Fő
tér 2. és 3. szám alatt talźiható hivatali éptiletek energetikai korszeľűsítésére, nyí|ászźrő
cserére a2023-as évľe előzetes kĺitelezettséget vállal 365.000.000,- Ft értékben.
F elelő s : az obudai Vagyonkeze l ő Nonpro fit Zrt. v ezéri gazgatőj a
Határĺdő: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 12. pontja: Az Önkormónyzat 2022. éví Ktizbeszeľzési terv módosítlÍsónak elfogaddsa
(Irásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Dr. Kiss Lászlő polgáľmester: kérdés, észľevétel hianyában szavazásrateszi fel az előterjesaés
hatér o zati j avasl atát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő -testület elfo gađta.

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásme5reľ Onkoľmányzat Képviselő-
testĺĺletének

327 12022. (X. 27 .) Határozata

A Képvĺselő_testület

Budapest Fővaľos III. keľület Óbuda-gokásmegyer Önkormĺínyzataz}zz. évi kö'zbeszęrzési
tervének módosítását az előteľjesztés melléklętében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vez&igazgatőja
Határidő: a döntést kĺlvető 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 13. pontja: Döntés az onkormúnyzat tulajdondban ólló ingatlanok béľbeaddsóľa
vonatkoaí nyilvdnos pdlydzatok eredményéről, a pólyúzatok ísmételt
kiíľdsóról
thdstetil
E lőterj e s ztő: C zeglé ďy G e rgő alp o lgdrmesteľ

Dľ. Kiss Lászlő polgármesteľ: további kéľdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az
előterj eszté s hatfu ozati j avaslatát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Keľület obuoa-nékásmegyer onkormányzat Képviselő_
testületének

328 12022. (X. 27 .) Határozata

A Képvĺselő_testiilet

az onkormányzat vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról
szőlő I7l2014. (VI.2.) ĺinkoľményzatirendelet 16. $ (1) bekezdésének figyelembe vételével
úgy hataroz,hogy

1. a Budapest Főváros III. Keľtilet Óbuda-Békásmegyeľ Önkoľmźnyzat tulajdonában álló
199l5l4 hľsz.-ú, 1037 Budapest, Csillaghegyi űtt 24tB. szźnl a|atti kivett ipartelep
Íngatlan béľbeadásrĺľa vonatkoző _ a Képviselő-testület 2lll2022. (VI. 23.) számtl
hatźrozataalapján kiíľt _ nyilvános pá|yázatot (tekintettel arľa, hogy a beadási hataridőig
pály ázati aj źn|at nem éľkezett) e red m énytelen n e k ny ĺlv án ítj a,

2. hozzáljáľul. a Budapest Fővaľos III. keľület, Ób,'da-nekásmegyer Önkoľmányzat
tulajdonában á|Iő l99l5l4 hrsz.-tl, 1037 Budapest, Csillaghegyi űt 24ĺB. szźlm alatti
kivett ipaľtelep ingatlan bérbeadásaľa vonatkozó nyilvános páůyánat ismótelt
kiírásához az alábbi fóbb kikötésękkel:

_ a béľleti díj minimális ára 770.000,- Ft/hó, amely az ęlőző évi, MNB által kozzétett
infl ációs rźúáv al évente indexálandó;

_ a megkö'tendő bérleti szerződésben ľögzíteni sztikséges, hogy a béľleti díj jelenleg
AFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlarĺ bérbeadása tekintetében
Ápł tcitetessé válik, akkoľ a Béľbeadó a jogszabźiy áItalelőíft ÁFA mértékét a most
meghatározottbérletidíjra,mintadőalapraf elszźtmitja;

- a bérbeadás időtanama5 évhatźrozottidó;
_ a béľleti szeľződést kozjegyzői okiľatba kell foglalni, melynek díját a Bérlő kĺjteles

ťtzetni;
_ apá|yźnatban kikötésre kell, kerĹiljĺin, hogy az Önkormányzatapá|yánatotapáIyázati

eljárás báľmely szakaszábarl. indoklás nélkül eredménýelenné nyilváníthatja,
valamint hogy fenntĄa azon jogźrt' hogy a legmagasabb bérleti díjat kínáló
Ajánlattevőkkel a páIyázatbontást kĺjvetően további tárgyalást folytasson, közĺltttik
zźlrtkorű licitet taľtson,

3. felkéľi az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t a fentiek szerint apályázat kiírásáľa és
lefolytatására valamint arra, hogy apályázat eľedményéről szóló javaslatot a Képviselő-
testület elé döntéshozatalra nyújtsa be.

4. A Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda-Békásmegyeľ Önkoľmányzat tulajdonában állo
6555211'l helyrajzi számu,1039 Budapest, ZipernowsĘ Károly utca 1-3. szám alatti
ingatlan udvarán álló 8 tantermes épület (752 m2 területtel) béľbeadásara vonatkozó -
a Képviselő-testiilet 21312022. (VI. 23.) szálmű határozata alapján kiíľt - nyilvános
pźiJyázatot (tekintettel aľra, hogy a beadási határidőig pályázati ajánlat nem érkezett)
eľedmónytelennek nyilvánítj a,
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5. hozzáĄálrul a Budapest Fővaros III. kerület, obuda-gokásmegyeľ onkoľmĺĺnyzat
tulajdonában ál|ő 65552l1lhelyrajziszźmru,1039 Budapest, ZipeľnowsĘ Káľoly utca
1-3. szétm alatti ingatlan udvaĺrín á1ló 8 tanteľmes épiilet (752 m2 teľülettel)
bérbeadásara vonatkozó nyilvános pá'ilyánat ismételt kiíľásához az alábbi főbb
kikötésekkel:

_ abéľleti díjirányara686.290,- Ft/hó, amely azelőzó évi, MNB źůta|kozzétett inflációs
r átáv al évente indexálandó ;

_ 
ą megkötendő béľleti szerződésben rĺigzíteni sziikséges' hogy a béľleti díj jelenleg
AFA-t nem taľtalmaz, azonbarl, ha a Bérbeadó az ingatlal béľbeadása tekintetében
Áľł kcitelessé válik, akkoľ a Bérbeadó ajogszabáLy áIta|előírt Ár'ł mertekét a most
me ghatán ozott bérleti díj ra, mint adő alapr a fel számítj a;

_ a béľbeadás időtaľtama legfeljebb 15 év hataľozottidó;

- a béľleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díját a Béľlő köteles
fizetni;

_ a pályazatban kikĺitésre kell, hogy keľĹiljön, hogy az onkoľmĺányzat a pźiyźnatot a
pályazati eljaľás bármely szakaszában' indoklás nélkül eľedménytelenné
nyilvaníthatja, valamint hogy fenntĄaazon jogát,hogy az érvényes ajánlatot tevő

Ąĺínlattevőkkel a pályázatbontást követően további tźrgya|ást folytasson, kĺizöttfü
zaĺrkijrű l i c itet tartson.

6. Felkéľi a, obudai Vagyonkezelő NonproťĺtZrt-t a fentiek szerint apźiyázatkiírásáľa és
lefolytatásáľa valamint aľra, hogy apéiyázat eredményéről szóló javaslatot a Képviselő-
testület elé döntéshozatalra nyújtsa be.

Felelős: az obľrdai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezéngazgatőja
Határidő: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)

Napiľend 14. pontja: ibuda-trékltsmegler Vórosfejlesztő NonproJit Kft. dttal kezelt
kö lts é gvetés i s o ro k mlő dosítds a
(Irósbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmesteľ

Dľ. Kiss László polgármester: kéľdés, észľevétel hianyában szavazásra teszi fel az előterjesztés
határ o zati j avas latát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testiilet elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_ľokásmeryer Onkoľmányzat Képviselő_
testületének

329 12022. (x. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hatĺĺľoz,hogy
1. létrehozza az Óbuda-gékásmegyer Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft. költségvetésében a

,,Közösségi költségvetés Ż022'' kiadási költségvetési sort, amelyen 30.000.000 Ft
fedezetet aPéĺungyi és Gazdálkodási Főosztály ,,Kozĺlsségi kĺlltségvetés 2022" kiadási
költsé gvetési sorĺáľól való átcsopoľto sítással biztosít.
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2. A ,,WIFI4EU pélyázat" kiadási kĺiltségvetési soron további 5.100.000 Ft fedezetet
biztosít, melynek forľása ar,,IJt, járđa,paľkoló építés'' kiadási költségvetési soľ.

3. létrehozza a ,,To|di u., Ady E. u., Bivalyos u., Berzsenyi D. u. csapadékvíz elvezetés
(Csillaghegy)'' költségvetési sort l70.000.000 Ft-os fedezettel, amelynek forľása
157.000.000 Ft értékben a ,,Kisléptékű fejlesztések kivitelezése'' költségvetési soľ,
13.000.000 Ft éľtékben pedig az ,,Ut, jźrda,paľkoló építés'' kiadási költségvetési sor. Az
átcsopoľtosítás után a,,Kisléptékű fejlesztések kivitelezése" költségvetési soľ egyenlege
0 Ft. A 2. és 3. pontban foglalt átcsopoľtosítások utźn az,,IJt, járda, parkoló építés''
költségvetési sor egyenlege 7|.827 .320 Ft.

4. Az 1.-3. pontokban foglalt döntést az Önkoľmźnyzatz}zz. évi összevont költségvetéséről
sző|ő 39l202l. (Xu. 21.) önkoľmányzati rendeletének soron kö'vetkező móđosításakor
źttvezeti.

Felelős: Polgáľmester, Óbuda-Békásmegyeľ Vrĺľosfejlesztő Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Határĺdő: 2022.10.30.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 15. pont: Tulajdonosi hozzójlźrultźsok megadlźsa az Eszak-Budapestí Tankeriiletí
Kö rp o nt ľ és zér e i) n k o rmdny zati t ul aj do n ú in g at lano k b an v é g ze n dő
beruhúztÍsokhoz
|Írĺsĺety
Előteľj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Dľ. Kiss Lászlő polgármesteľ: kérdés, észrevételhiĺínyában szavaztsrateszi fel az előterjesztés
hattr o zati j avas l atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület obuda-ľékásmegyeľ Onkoľmányzat Képvĺselő-
testĺiletének

330 12022. (x. 27 .) IJatár ozata

A Képviselő_testĺilet

az Önkoľmźnyzat vagyonáľól és a vagyontĺíľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásaľól
szőlő I7lŻ014. (VI.2.) önkoľmányzatirendelet 16. $ (1) bekezdésének figyelembe vételével
úgy hataľoz,hogy

_ megadja a tulajdonosi hoz.zájárulást az Észak_Budapestĺ Tankerületi Kiizpont
(székhely: 1033 Budapest, Fő tér 1., azonosító: 01-98-003634 , adôszárn: 15835107-2-
41' képviselő: Tamás Ilona tankerületi igazgató) számnátra az önkoľmanyzati tulajdonú
l8443l7 Itrsz-ű,1035 Budapest, Keľék utca 18-20. szám a|atti,,kivett általános iskolď'
megnevezésrĺ ingatlanon végzendő beruházáshoz, a hatźrozat mellékletét képező
műszaki dokumentáció szeľint. Hozzájárul továbbá az előteľjesztés mellékletét képező
ingatlanhas zná|atta| egybekötött megállapodás megkötéséhez.

_ Megadja a tulajdonosi hozzájárulást az Eszak-Budapesti Tankeľületĺ Ktizpont
(székhely: 1033 Budapest, Fő tér 1., azonosító: 01-98-003634 , adőszźlm: 15835107-2-
41, képviselő: Tamás llona tankeruleti igazgatő) számátra aZ önkormányzati tulajdonú
6232ll|l helyrajzi szźlmu, 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. szán alatti, ,,kivett
általános iskola'' megnevezésű ĺngatlanon végzendő beľuházáshoz, az előterjesĺés
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mellékletét képezo műszaki dokumentáció szerint. IJozzájńrul továbbá az előterjesztés
mellékletét képezo ingatlanhas ználatta| egybekötĺĺtt megállapodás megkötéséhez.

_ Megadja a tulajdonosĺ hozzáĄárulĺást az Eszak_Budapesti Tankeľiileti Kiizpont
(székhely: 1033 Budapest, Fő tér 1., azonosító: 01-98-003634 , adőszźlm: 15835107-2-
41, képviselő: Tamás Ilona tankerületi igazgatő) számálra az önkoľmĺányzati tulajdonú
l7824l7 helyrajzi szźlmu, 1038 Budapest, Mókus utca 20. szźlm aLatli, az ingatlaĺ-
nyilvántaľtás szerint ,,kivett általanos iskola'' megnevezésű ingatlan 450 m2 alapterĺiletĺĺ
részén (melyet teľmészetben az Óbudai Népzenei Iskola testesít meg) végzendő
beruházáshozrazelőterjesztés mellékletétképező műszaki dokumęntáció szeľint.

A tervezett munkálatok kapcsán esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek,
hozzájáru|ások, nyilatkozatokbeszerzése azĘszak-Budapesti Tankeľületi Központ feladata
és felelőssé Ea, M Önkoľmrĺnyzat ebbéli felelősségétkizáqa.

Az Eszak-Budapesti Tankerületi Központ nem jogosult költségeinek megtéľítéséhez. Az
Észak-Budapesti TankeľĹileti Központnak tudomásul kell vennie, hogy a munkálatok
elvégzésének feltétele, hogy azzal osszefüggésben nem léphet fel semmilyen jogcímen
megtéľítési, beszźnnítási vagy káľtérítéSi, illetőleg tulajdonjogi igénnyel sem Budapest
Főváľos III. Keľület ouuđá-gekásmegyer Önkormányzatával, sem pedig a, obudai
Vagyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt-v el szemben.

A tulaj don osi hozzájárulás további feltételei és kikĺitései :

1. A hozzájárulás csupán a hivatkozott dokumentációkban köľülíľt munkálatokľa
vonatkozik, ettől való brĺľmilyen eltéľés esetén azÉszak-Budapesti Tankerületi Kĺĺzpont
ismételtentartozikazÖnkoľmźnyzathozzájárulásátkéľni.

2. Az ingatlanokon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott kźrokat az
Észak-Budapesti Tankerületi Központ köteles a munkálatok megkezdését megelőzo
állapotra helyreállítani, a felmeriilő káľtéľítési igényeknek eleget tenni.

3. A szakszenĺtlen munkavégzésből eľedő, később jelentkező karok, meghibásodások
kijavításának kötelezettsége azÉszak-Budapesti Tankerületi Központot terheli.

4. A munkavégzést azEszak-Budapesti Tankerületi Központ köteles úgy megszervezni,
hogy az a köľnyék lakóinak nyugalmát ne zavaĄa, az ingatlanok rendeltetésszenĺ
haszná|atźlt ne akadály ozza.

5. A keletkező törmeléket az Eszak_Budapesti TankerĹileti Központnak haladéktalanul,
saját költségén el kell szállíttatnia.

6. Ie|enhozzájáruIźs a kiadás napjátől szźlmított 1 évig érvényes.
Felelős : az obudai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. v ezérigazgatőja
Határidő: a döntést kövętő 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napirend 16. pontja: Diintés az European City Facility pľojekt keľetében elkésziilt BeruhdztÍsi
Ko nc ep c ió e lfo gaďds óró l
(Irósbeli)
Előterj esztő: B uľj dn Feľenc alpo lgórmester

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmester: megadj a a szőt Puskás Péteľ képviselő úľnak.
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Puskás Péteľ képviselő: elismerését fejezi ki a koncepció készítőinek. Az anyag a III. kerületi
társashĺŁak, valamint Újpest és Szentendre településeknek fantasztikus lehetőség nyújt aľra, hogy
eneľgia-hatékony felúj ítás valósulhasson meg.
Elég sok tátsasházkerült kiválasztásra. Javasolja, hogy ezeket kezeljék egy olyan listaként, amely
adott esetben szűkülhet, illetve bővülhet. Ne tagadják meg az esetlegesen csatlakozó
társashĺŁaktól a lehetőséget.

Dr. Kiss Lászlő polgáľmesterz ezapályázatiľendszer egy előkészítő munka és ľeményeik szerint
későbbi pá|yazati lehetőségek nyílnak majd meg.
Aztĺemtudjĺák mekkora összegű és milyen pályazatok lesznek, de nyilvánvalóan más ingatlanok
is belekerĹilhetnek a listába. A konzorciumban Újpest, Szentendre és a III. keľület szerepel.
Koľábban sem volt aľľa példa, hogy agglomeľációs településekkel, illetve Dunán átívelő
együttmrĺkĺidés alakult volna ki. Azéľt fontos a jelentkezés, meľt nem tľiviális, hogy valaki egy
ilyen fejlesztési foľľást el tud költeni, illetve vállalni tudná a saját onľészét, illetve tudja kezelni
azokat a helyzeteket, amelyek az ingat|an' felújításával jáľnak.
További kéľdés, észľevétel hianyában szavazásrateszi fel az előterjesztéshatálrozatijavaslatát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Ób,'aa_ľekásmeryeľ onkormányzat Képviselő-
testületének

331 ĺ2022. (X. 27 .) Határ ozata

A Kópviselő_testůilet

úgy határoz,hogy
l. elfogadja a ,,European City Facility _ Varosokkal a váľosokéľt'' pálryézati projekt

keretében elkésztilt BeruhŁási Koncepciót, amely az aláíráskor az előteľjesztés 1.

męlléklete szerinti tervezet szĺlvegétől - annak lényeges taľtalmát nem érintve'
önkormĺínyzati érdeket nem sértve - eltérhet, továbbá felhatalmazza a Polgármesteľt a
BeruhĺŁási Koncepció kötelező mellékletét képező Támo gató nyilatkozat alźlírásźr a.

2. Azoĺlkorményzatés az Óbuda-Békásmegyer Vaľosfejlesztő Nonpľofit Kft kozĺitt létrejött
Kozszo|gźlltatási Szerződés 3.2.2. pontja alapjźn felhatalmazzaaZ obuda-Békásmegyer
Váľosfejlesztő Nonproťrt Kft-t a Beľuházási Koncepció, illetve esetleges
hiánypótlásainak benyújtására a Támogató Eneľgy Cities felé.

Felelős: 1. Polgármesteľ;
z. Óbuda- gékásmegyer Városfej lesztő Nonprofit Kft . v ezetoje,

Határidő: l.2022. november 4.,
2. aBeruházási Koncepció elfogadása, teľvezęttenzIzz. december 31.

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napírend 17. pontja: A Képviselő-testiilet alapítvúnyok túmogatúsúról suíló 282/2022. (IX. 22.)
hatóľozatdnak módosítdsa
1Íľdstett1
E lőte rj e s ztő : B urj dn F e re nc alp o lg órmes teľ

Dr. Kiss Lászlő polgármesteľ: kéľdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés
határ ozati j avas l atát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gađta.
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Budapest Főváľos III. Keľůilet otruaa_ľókásmegyeľ onkormányzat Képvĺselő_
testületónek

332 l 2022. (x. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testiilet

űgyhataroz, hogy
I . a 282 l 2022 (IX. 22.) hatar ozatának l . pontj át vi s szavonj a;
2. az előteľjesaés mellékletében szeľeplő alapítványok ľészéľe az ott meghatáľozott

megemelt tĺámogatási ö sszegiĺ támo gatást nyuj tj a;
3. az l-2. pont szeľinti döntés hatálybalépésének feltétele, hogy a Képviselő-testĺilet az

onkormĺĺnyzat 2022. évi ö,sszevont költségvetéséről szóló 3gl2O2I. (XII. 2I.)
önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 26412022. (Ix.22.)hatźrozata 1. pontjában
foglalt megemelt keretĺisszegnek megfelelően módosítsa.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 30 nap
(Szavazott 18 képviselő: l8 igen, egyhangú)

Napirend 18. pontja: D,łintés a Telepiilési Ki)rnyezetvédelmí Program 2022-2027 elfogadásóról
(IrósbelÍ)
Előterjesztő: B uľjún Ferenc alpolgdrmester

Dľ. Kiss Lá,sz|ő polgáľmesteľ: kérdés, észrevétel hianyában szavazásra teszi fel az előterjesztés
batźrozati javaslatát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület onuda_ľokásmegyeľ onkormányzat Képviselő_
testüIetének

333 ĺ2022. (X. 27 .) H;atár ozata

A Képvĺselő-testület

tgyhatźlroz, hogy az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a kerület 2022-2027 időszakľa
vonatkozó Települési Környezetvédelmi Pro gramj át.
Felelős : Polgiĺľmester
Határĺdő: 2022. december 31.
(Szavazott l8 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napiľend 19. pontja: Az ibudai Múzeum élére megbízott ígazgató kínevezése
(Iľdsbeli)
E lőteľjesztő: Béľes András alpolgdľmester

Dr. Kĺss Lászlő polgármesteľ: kéľdés, észrevéte|hiányábanszavazásra teszi fel az előteľjesztés
határ o zati j avas l atát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Keľület Ónuda_ľékásmeryeľ onkormányzat Képvĺselő_
testĺiletének

33 4 12022. (x. 27 .) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy
l. 2022. november l. napjától 2023. februáľ 27. ĺapjáighatźrozott időtaľtamľa megbízza

Gáffi Ágnest az Óbudai Múzeum igazgatőifeladatainak ellátásávaL A megbízottigazgatő
megbízása megszűnik az eredményes péůyázat alapjźn megválasztott igazgatő
kinevezésével.

2. Az obudai Múzeum megbízott igazgatőjanak béľét bruttó 830 000 Ft-ban, azazbruttő
ny o|c szźnhaľmincezer forintban ál lap ítj a me g.

3. Felhatalmazzaa Polgĺíľmesteľt a vezetó tisztségviselő munkaszerződésének alźlírásźra.
Felelős: Polgármester

KSZKI
Jegyző

Hatáľĺdő: 2022. november 1.

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Napírend 20. pontja: Bízottsógi tag cseľéje a Cívil, IfttűslÍgi, KulturdlÍs, oktatósi, Nemzetiségi és
T urísztíkai B ízotts lźg b an
1Íľdstelą
Előterjesztő: dr. Kiss LtÍszllí polgdrmester

Dr. Kiss Lászl.ő polgáľmester: kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés
hatźn o zati j avasl atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő -testĹilet elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmegyer Onkoľmányzat Képviselő_
testületének

33 5 12022. (x. 27 .) Határ ozata

A Képviselő-testiilet

úgy hatĺíľoz, hogy a Civil, Ifiúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai
Bizottságban Gyepes Áoĺĺm bizottsági tagságźú2022. október 31. napjával megszünteti, és
helyére bizottsági tagnak Csikósné Mányi Juliát vźiasztjameg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 31.
(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

Dr. Kiss Lászl,ó polgármesterz lezźrja a napirendet és zźlrt ülést rendel el.

Zárt iilés
Napírend 21. pontja: SzocilÍlĺs egłéni kérelmek iigłében sziiletett ďijntések ellen benyújtott

fellebbezések (5) és méltónyosstźgi kéľelmek (3) elbírdldsa
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Dlźniel Absolon alpolgáľmester
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A zárt ülésen 336-343/2022. (X' 27.) határozat került elfugadósra. -

Kérdések

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmesteľ: megadjaaszőt Kelemen Viktória képviselő asszonynak.

Kelemen Viktória: 1. A Bp. III. kenilet Kiskoľona u. 20. szám mög<itti murvás paľkolóľa
vonatkozóan lakók keresték meg. A szóban foľgó parkoló önkoľmányzati terület, amelyéľt fizeti
kell. Az elmúlt időszakban olyan méľtékű állapotľomláson ment keľesztül, amik veszélyeztetikaz
autók biztonságát, pl. esős időben a kátyúk nem látszanak, balesetveszélyesek.
Tervezi-e az onkorm ány zat a paľkoló felúj ítását?
2. A Szentháľomság szobortól, ha mennek lefelé a Flórian téľi aluljarőhoz, a lejáľat elég lankás,
beláthatatlan felülről és lentľől is. Korábban volt kint egy táblaazokszźnnźra' akik nem gyalogosan
éľkeznek, hogy le kell szállni a kerékpáľľól, ľollerről, de a táb|a eltűnt, amelyből adódóan
balesetveszélyes helyzetek adódnak.
Miért került le a táb|a? Lehetne-e valamifele biztonsági megoldást ta|álni, hogy a későbbiekben
ne tĺiľténjen pľobléma, esetleg baleset?
3. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság ülésein (a továbbiakban: SZELB) tĺibbször
tárgyalnak olyan ĺjsszetett tigyeket, amelyek aZ Önkormányzat több egységének az
egytittműködését igényli. Az előteľjesztések elkészülnek írásban és a bizottsági ülésen a bizottsági
tagok az előteľjesztésekĺe vonatkozóan kéľdeznek, felvilágosítást kérnek. Így tett most Domokos
képviselőtrírsa és jó maga is.
A legutóbbi ülésen olyan ügybe futottak, ahol kérdéseikľe nem kaptak választ. Nem feltétlenül
azért, mert nęm volt kompetens az intézmény részétó| az, aki az ülésen képviselte azintézményt,
hanem azért, mert az éľintett intézményvezető nem tudott az ađott ügyről. Belső infoľmációs
munkaszeľvezési probl émát lat.
Van-e mód aľra, hogy ne a bizottsági ülésen deľüljön ki, hogy valamelyik az ügyben érintett
egység nem tud róla.
Volt ilyen korábban' és ha nem volt létfontosságú a döntéshozata|, akkoľ azvgy elnapolásra került.
A jelenlegi ügy súlyos gyermekvédęlmi ügy volt, amelynek kapcsán dĺjnteni kellett.

Dľ. Kiss Lászl.ő polgármesterz az első két kérdésre képviselő aSSZony írásban fog választ kapni.
A felvetések jogosak.
A harmadik felvetésre szóban válaszolna. Szerencsétlennek taĺtja a SZELB ülésén töľténteket.
Úgy gondolja, hogy teljesen igaza van képviselő asszonynak, hogy belső információáľamlási
hibáľól lehet szó. Azt gondolja, hogy az ülések előkészítéséĺéI a Hivatalnak kötelessége mind a
képviselő, mind a külsős bizottsági tagokat helyzetbe hozni, amit természetesen akkor tud, ha
információva|Iátjaęl. Az denilt ki számára. mintha azintézményvezeto és az előterjesztést készlto
véleménye nem lett volna egyéľtelmű. Nem lett volna baj, hogyha ennek a különbségnek az okait
aBizottsźry feltudta volna táľni.
Abban is egyetéľt, hogy a problémát meg kell oldani, ľĺjvid időn beltil rendezni fogják.
Megadja aszotGyepes Áĺam képviselő úrnak.

Gyepes Áoĺm képviselő: alig múlt el a közfelháboľodás az évęnte megrendezésľe kerülő
burgonyaakció miatt, mivel a többnapos buľgonyavásána bęszerzett burgonya pělr őra alatt
elfogyott. A felháboľodott rászorulók ígéretet kaptak aľľa, hogy másnap érkezik még burgonya, de
ęz az állítáS nem voltigaz. Sok ezer rászoruló nem kapta meg a kedvezményes burgonyát.
Hány kilogľamm burgonyát vásáľolt az onkormźĺrlyzat a kedvezményes burgonyaakcióra? Kitől
és mennyiért vásáľolta az onkormányzat a burgonyát?
Kéľi a szerződést a FIDESZ frakció tészére megküldeni.
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Ki a felelős azért,hogy az onkoľmanyzat a ľendeletmódosítás következtében nem kalkulált a
megemelkedett kereslettel?

Dľ. Kiss László polgármesteľ: Gyepes Áaam képviselő ur aszerződést meg fogja kapni.
A közfelháboľodás és az óbudai hírek hazudozésait nem tekinti egyenĺangúnak. Az, hogy ki, min
háborodik fel, az mindenkinek a magántigye.Idézi Rfüosi Mátyás szavait:,,Saját hazugságainkat
ne higgyfü el!"
Megadja aszőtGyepes Áaam képviselő úmak.

Gyepes Áaĺm képvĺselő: az elmúlt hetekben nagy vihaľt kavaľt, hogy az onkormĺínyzat
kivágatott egy tĺibb mint l00 éves ősfat a Medgyessy Ferenc utcai Óvoda udvaľán. A felháborodott
lakók éital készített fotók tanúsága szerint a kivágott fa egészséges volt. A tĺjrzs belsejében
semmilyen betegségľe utaló jel nem volt tapasńalható. A lakossági bejelentések okĺĺn kérdéseket
fogalmaztak meg a Polgármester úľ felé, aki a felvetésekľe lekezelő stílusban válaszolt.
1. Volt-e ultrahangos vizsgálat és kivégezte el? Amennyiben volt, kéri avizsgáIatjegyzőkönyvét.
Milyen egyéb szakéľtői vélemény ęlőzte meg a dĺintést? Kéľik a szakértői véleméný.
Mi volt a fokeľtész írásbeli szakmai véleményeljavaslata? Kéri a főkertész szakmai
véleményétljavaslatát Ki hozta meg a döntést afaklvágásáľól?
Tź$ékoztatték-e elozetesen a fakivágás elott az óvoda dolgozóit és a szülőket? Ha igen,kémé az
írásos tájékoztatast.

Dr. Kiss LászILő polgáľmester: főkertész úrľal írásban fognak válaszolni.
Itt plane igaz az, hogy ,,saját hazugságainkat ne higgyiik e1''! Gyepes Ádam képviselő úľnak
mondja, h9sľ kéľviselő ur ne higgye el saját hazugságait.
Gyepes Adám képviselő uľ írt egy levelet, amelyet FACEBooK-on közzé tetí, amellyel
kapcsolatban lakossági panasz egyetlen egy sem érkezett. A lakossági panasz az on és az on
komment huszarjainak - akik az On egyébként ťlzeteÍ|hiľdetésében - ami a FACEBooK-on
megjelent alfüommenteltek. Ezt nem azonosítaná a lakossággal. Erre kapott egy vźiaszt, amely
stílusában lehet, hogy nem volt túl udvaľias, de mindęnképpen illeszkedett allhoz a felvetéshez,
amit képviselő úľ tett. Neki most is ugyanazazá,llítása, ami most is: on és onĺjk, akik ezt azéúlítást
teszik, a gyeľekek életével jźtszanak. Teszik ezt cinikusan és azért' mert azt gondolják, hogy a
hazudozásaik mi szerint az onök által semmilyen korábban nem vallott szemlélet, miszerint a
viĺrosüzemeltetésnęk fenntaľthatónak és kĺirnyezettudatosnak kell lenni, az rénk ugyanúgy nem
jellemzŕl, mint onökre. Pedig hát sajnos, igen. Az on szavaiból is kidertil, hogy ,,lövése'' nincs
arról, hogy mi az a fenntaľtható és ökológiailag tudatos városüzemeltetés. A mi rendszeľünkńek
eleve része, hogy megvizsgáljźLk azt hol, milyen fát kell kivágni. li{ég20l9-es évet megelőzően
semmilyen olyan eljárás nem volt, ami számon kér, nem volt, nálunk eleve része az, hogy
szakember vizsgáljameg - mint ĺinkoľmźnyzati dolgozó -, azokatafákat, amelyeket ki kell vágni.
Ezt afát balesetveszélyesnek minősítették azért, mert ágak szakadtak le ľóla egy óvodában.
Ha mi ezzel kapcsolatban nem intézkednek, akkor Ön most jogosan azt vęthetné ťol, hogy
Polgármester úľ ágakszakadnak le faról egy óvodában, miért nem intézkedik.
Az tették, hogy egy szakembeľünk - akinek szakirĺínyú végzettsége van ezen a tęrületen -
megvizsgáIta a fát. A kerületben minden favágásra, anit az onkormányzat megrendel, úgy kerül
soľ, hogy egy szakember azt látja és véleményt mond ľóla, akinek enől végzeÍtsége van.
Aľĺól beszélni, hogy ez az eljárás milyen vo|t, azt nyilván on aválaszban meg fogja látni.
Azt gondolja, hogy felelőtlen ez atorténet.
A szakmai választ a fokertész úľ meg fogja adni.
Számos hibát nyilván elkĺivet az Önkormányzat, de az, hogy egy óvodában veszélyhelyzet
kialakulhat , és aztaz onkoľm ányzat elhárítja, az taláĺelvárható.
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Ha valakinek nem tetszik, hogy ez a veszélyhe|yzetelhárítás ezkonkĺétan egy balesetveszélyes fa
kapcsán töľténik, az akkor nekünk ez biztosan nem tetszik. Nem mi akanuk' nem mi kértük, nem
<jrülnek ęnnek. De azt gondolja, hogy jogszabály is kötelezi az onkoľményzatot balesetveszély
elháľításra és a jozanész is, hiszen gyerekek voltak veszélyben. olyan eljárásľendet alkalmaztak,
amit egyébként messze nem ír elő jogszabály. Ha egy tulajdonos azt mondja, hogy egy fa
balesetveszélyes, már intézkedési kötelezettség van. Ehhez képest az onkormányzateljĺáľásrendje
messze sokkď bonyolultabb és szakmaibb, de ennek s rendjéről főkęľtész úr, aki nyilvźn az
intézkedésbęn a szakmai döntéseket meghozta ľészletesen be fog számolni képviselő úľnak.
Megadja a szőt dľ. Szendľődi Csaba képviselő úrnak.

Dľ. Szendľődĺ Csaba képviselő: a Szentendrei tlti hazi orvosi rendelő 12 orvosa fordult az
onkormanyzathoz és a Képviselő-testülethez, hogy segítséget kérjenek a problémájuk
megoldásában. Levelükben leírtiík, hogy a radiátorokat, hogy spóroljanak a fiitéssel. A
gyógyszeľtáľľal alapteľület alapjĺán osztjfü fel a fiĺtési költséget, nem tudnak jelentős csökkentést
eléľni. Annak érdekében, hogy a pľobléma megoldódjon, szükséges lenne a két egységet
különválas ztani, önálló almérőkkel ellátni.
Milyen lépéseket kíván tenĺi azÖnkoľmanyzat ahelyzet megoldása érdekében?

Dľ. Kiss Látszlő polgáľmesterz az obudaĺ Vagyonkezelő máľ vizsgźija, hogy mikor és hogyan
fogja megtenni. Természetesen a méľőket minden ingatlanba fel kívárják szerelni és nemcsak itt,
hanem máshol is, ahol indokolt lehet a leválasztás. A felmérés megt<iľtént, a kivitelezésre ígéretet
tesz.
Az Önkormányzat kompenzálja-e azt a rezsinövekméný, ami megjelenik a házi orvosoknál
kérdésľe elmondja, hogy eľľe az onkoľmányzatnak nincs módj a. Az államtól a hźai orvosok
meghatiĺrozottręzsitźtmogatást kapnak' amelynek ĺisszege, de még a NEAH ťlnaĺszírozás összege
sem emelkedett a kialakult rezsihelyzetre tekintettel.
Az az összeg, amit a hĺŁi orvosoknak kell tĺjbblet ťlnanszírozni, az tobb száz millió forint, ezért
helyén valónak vélné, hogy ha aházi orvosok mind aNEAH, és rezsi-kiegészítése is növekedne.
Az Önkoľmźnyzatnaknem feladata finanszírozni ahézi orvosi rendelők rezsijét.
A probléma valós. Ezétt nemcsak az az ága, amit képviselő ur felvetett, hogy a mérőórákat ki kell
he|yezni, hanem az az ága is, hogy a megnö'vekedett rezsiköltségeket valamilyen módon dotálni
kell.
Minden intézményľendszeľben a fenntaľtók azzal szembesültek, hogy a korábbi noľmatív
ťlnanszirozás alapjźn kellmegoldaniuk a ľezsitöbblet ťrnanszírozását, ami lehetetlen feladat.
A mérőórák előkészítése és felszerelése folyamatban vaÍ\ a levél második részében foglaltakat
azonbanaz Önkoľmányzatnem tudja támogatni, meľt nincs aľľa foľľása.
Üdvĺĺzĺĺlné' ha erľe állami fonásból biztosítanának fedezetet.

Dľ. Szendľődĺ Csaba képvĺselő: köszöni avá|aszt, íľásban kéľné megküldeni.

Dr. Kiss Lászlő polgáľmester: kéri a Szewęzési Főosztály, hogy a véůaszźlt szó szeľint
szíveskedj enek továbbítani képviselő úr részére.
Megkĺiszönve a részvételt, az ülést 10 őra 43 perkor bezáqa.
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