
BUDAPEST FovÁRos III. I(ERÜLET,
Óľulł - ľÉxÁsnĺEGYER oľxonľrÁľyzłľ
POLGARMESTER
1033 Budapest, Fő tér 3

MEGHIVO
Budapest Főváľos III. Kerület' Óbuda-geMsmegyeľ Önkormányzat Képviselő-tęstületének

2022. oktőber Ż7-én (csĺitiiľtiikřin) 10.00 ĺíľai kezdettel, a Városhź"zatanácskozó termében
(l033 Budapest, Fő téľ 3' I' em. 2l.) taľtandó üléséľe.

NAPIREND:

l. Rendelet-tervezet az Önkormányzat Ż022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/202l. (XII. 2l.)
önkoľmányzati rendelet módosításáról
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lászlő polgármester

2. Rendelet-tewezet az egyes helyi adókľól szóló 49lŻ008. (IX. 30.) önkormányzat rendelet
módosításáľól
(Írásbeli)
Előterj eszt ő z Czeg|édy Gergő alpolgármester

3' Rendelet-tewezet a motoros vizi jármuveket terhelő települési adóľól szőIő 3912016' (X. 26.)
önkoľmányzati ľendelet módosításáról
(Iľásbeli)
Előteľj eszt ő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

4. A személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális szolgáltatĺásokľól, azok igénybevételéľől, valamint a
fizetendő térítési díjakľól sző|ő 13/2005. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
(rásbe1i)
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

5. Ą, egészségügyi alapellátásľól szóló 37/202l' (X.Ż9') ĺinkoľmányzati ľendelet módosítása
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon a|polgármesteľ

6. A III. kerületbe beköltözők tájékoz1atásáľól szóló önkoľmányzati rendelet megalkotása
(Íľásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármesteľ

7. A keľiileti önkormányzatifenntaľtású óvodákban dolgozó közalkalmazottakpedagógussztrájk miatt kieső
bérének megtéľítése
(Iľásbeli)
Blőteľjesztő: Dr. Kiss László polgármester

8. Nemzetkózi Számitőgép-kezelő Jogosítvány megszerzésének intézményesített programjának folýatása a
3lO-es ECDL vizsgaközpontba (KSZKI) vizsgárajelentő óbudai diákok számtra, továbbá a keľületi
önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó óvodapedagógusok akkľeditált tanfolyam keretében
töľténő informat i ka i továb bképzé s éne k tźtmo gatźsa
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lászlő polgármesteľ

9. A2O/Ż0l8' (VI.26.) önkormányzati ľendelet (ogÉsa átfogó módosítási teľvi taľtalmźúmeghatározó
fóépítészi fe lj e gyzés bemutatása
(Irásbeli)
Előteľj eszt ő: Czeglédy Gergő alpolgármester



l0. 2022. évi karácsonyitámogatźls összegének meghatározásaés forrás biaosíLása fenyőfavásárláshoz
(ĺľásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

l 1. Kötelezettségvállalás óvodák és a Polgármesteľi Hivatal épületeinek energetikai korszeľűsítési
beruhźuására

firásbeli)
Előteľj eszt őz Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ

12. A7 onkormány zat 2022. évi Közbeszeľzés i terv módosításának e lfogadása
(Iľásbeli)
Előteľj eszt ő z Czeglédy Gergő alpolgáľmester

13. Dĺjntés az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok bérbeadására vonatkozó nyilvános pát|yázatok
eľe dményéľ ól, a p á|y źnatok i sméte lt k i írásáró l
(Irásbeli)
Előteľjeszt őz Czeglédy Geľgő alpolgármester

l4. Óbuda-gékásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. által kezeltköltségvetési soľok módosítása
(Irásbeli)
Előteľjeszt őz Czeg|édy Geľgő alpolgármesteľ

15' Tulajdonosihozzájárulások megadása az Észak-Budapesti Tankerületi Központ részére önkormányzati
tulajdonú ingatlanokban végzendő beruházásokhoz
(Irásbeli)
Előteľj eszt őz Czeglédy Geľgő alpolgármester

l6. ?öntés az European City Facility projekt keretében elkészült Beruházási Koncepció elfogadásáról
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Buľján Ferenc alpolgármesteľ

17. A Képviselő-tęstület a|apitvátnyok támogatásáľól szóló 28ŻlŻ022. (IX.22') hatźrozatźnak módosítása
(Irásbeli)
Előterjesztő: Burján Ferenc alpolgármesteľ

l8. Dĺjntés a Települési Köľnyezetvédelmi Program 2022-Ż027 elfogadásáľól
(Irásbeli)
Előteľjesztő : Burj án Feľenc alpolgármester

19' AzÓbudai Múzeum élére megbízottigazgató kinevezése
(rásbe1i)
Előteľjesztő: Béres Andľás alpolgármester

Zárt ülés

20. Szociális egyéni kéręlmęk ügyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések (5) és méltányossági
kérelmek (3) elbírálása
(rásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon

Óbuaa-goLĺsmegyeľ' ŻO22. oktőbeľ 20

".ĺ-.d'ą

Í

iiles\o'

Ą)
Öl

2*

6e,

ľ. Kiss Lászlól

2/2


