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A Budapest Főváľos III. Kenilet' Óbucla_Békásnregyeľ onkormányzat Képviselőłestületének
Szociáliso Egészségĺi gyi és Lakástiryi Bizottsá ga

2022. szcptembeľ 20-án 15 ĺiľai kezdettel megtaľtott nyílt iiléséľől
(1033 Rudapest, Fĺĺ téľ 3. I. em. tanácsterem)
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Deľcla Áaĺm
Benza Málna
Domokos Ág''es
ĺ_Iavadi Elza
ori I',ászló
Peľjés lvette
Szabó Zsoltlván
Dr' Szendľődi Csaba
Ujvári István

Távol voltak: Kelęmen Viktóĺia elnökhelyettęs és Kappelleľ Zsuzsanna bizottsági tag.

Jelq$ yanTa!Ĺtovábbá:
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elnök,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizoťtsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag.

Tuľgonyi Danięl Abscllon
Kléneľ Katalin
I)ľ. 'l'ass Bálint
Káľoly Katalin
Szalai-Papp I.,iza
Törzsökĺlé Gĺ}czán Emese
Dľ' Budai Andľás
Czéki Gábor
Izsák Szabolcs
Szalai-Komka Norbeľt
Biľó Ágnes

alpo1gáľmesteľ,
koordinációs menedzseľ,
ĺłl'j e gy zo - sz'eľvezési főo sztályvezetó,
Szociális Foosztályvezetćĺ,
Lakásügyi Főosztályvezető,
Lakásügyi ľőosztály, oszÍiůyv ezetó,
Szent Maľgit Rgndelőirrtézet Nonpľofit Ktl. iigyv. ig'
ÓBvN Kľt. Ĺigyvezető,
ovN zĺ. Bérleménykezelési csopoľ1vczető,
Óc sľcyvK intćzmćn y v ezetó,
jegyzőkĺ)nyvvezető'

ľ)crĺla Áoĺm elntik: Sok szęľetettel köszont míndenkit a Szociális, ligćszsćgtigyi és LakásĹigyi
Bizottság 2022. sz'eptembeľ 20-aí ťrlésĺin. 'l'ájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Kappeller
7-,sttz,sanna bizottsági tag és Kelęmen ViktÓľia elnökhslyettes nem' vesz részt a nrai ülésęn.

Megállapítja, hogy a Rizotĺság 9 fő jelenlétér'el hatáľozatképcs, az ülést 15 óľakĺrľ rnegnyitja.

Fclkćľi Dr. Szenĺĺľődi Csaba bizottsági tagot a mai Ĺilésľől készĺilt jegyzőkonyv hitelesítćsére,
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aki a ŕblkéľést elťogadta. Kéľi, szavazzanak Dľ' Szendľőđi Csaba bizottsági tag jegyzőkölryv
hiĺclesítő személyéľől.

Budapest ľőváľos IIl. Keriilet, obuda-Békásmegyeľ Onknrmńnyzat Szociális,
Egészségtigyi és [,akásĺigyi Bizottsĺígának

39l12022. (Ix. 20.) hatáľozata

A Bizottság úgy hatáľoz, lrogy az Ĺilésľől késziilt jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dr
Szendrőĺli Csaba biz'clttsági tagot választja meg'
(Szavazott 9fő bizottsági tag: 9 igen, eglhangi)

ľ)crda Áaĺm elnłjk Tájékĺlztatja a BizottságtagjaiI,lrogy a nyílt iilés 5. ,,Kedvezm,źnyes
burgonyavĺisőr[ási akció keretösszegének emelése '' napirenĺl ponthoz új, javított változat utólag
kiküldött előterjesztésként lett feltĺiltve, valamint élkezett egy felvételre javasolt előteľjesztés

,,A 2022. évi kedvezményes burgonyavđsárlósi akcióra'iogosultak köľe'' címmel.
Javasolja' hogy az ismertetett módosításokkal együtt ľogadjak ę1 a mai iilés napirendjét azzal a
soľrendi nródosĺtással, hogy a felvételľe javasolt előteľjesztést a nyílt Ĺilés 6. napirendi
pondaként tźngya|jźk, amelynek megľelelően a további napiľendi pontok száma eggyel
növekedni fog.
Kéľdés, hozzőszó|ás hiányában szavazásta teszi fel a maí ülés kikiildött meghívó sz_ęľirrti

napirendj ét a fentiek hen i sm eľtetett módosítások kal e gyütt.

Budapest Í'iĺváros III. Kerütet, obuĺIa-Békásmegyer onkorm änyzat Szociĺ{liso
Egószségiigyi és Lakásĺigyi Bizottságának

392 ĺ2022. (Ix. 20.) hat'ár ozata

NAPIREND:
Nvílt ülés
1. A szociálís igazgatástól és egyes szociális ellátásokról szóló

önkoľmányzati ľęndelęt módosítása
Előterjesztíĺ: Tuľgonyi Daniel Absolon alpolgáľnresteľ

t0/201s. (il. 16.)

2. Szent Margit Rendęlőintézet Nonpľofit Ktl. könyvvizsgźúata taryyihan a meglévó
szeľződésęs jogviszony a BALLA ALIDľľ Könyvvizsgáló és Könyvelő Kĺl-vel
továtlbi 5 évľe való meghosszabbítása
Eliíterjcsztő: Czeglódy Geľgő alpolgárrrrester

3. Javaslat az ĺiresęn álló önkormÍnyz,ati lakások Íbliljítási kĺitelezettséggel' piaci ĺ.

lakbérťlzetéssel, Iil'. keľiileti önkonnányzati lakás bérlćii számaľa kiirŁpćú.y'ćv,at útján

torténő lrasznosítására
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgaľmesteľ

4. Javaslat az tiresen állÓ önkormányzati lakások felťrjítási kötelezettséggel, piaci I.

lakbéľfizetéssel, a lakosság részére ktirt pály'azat útján töľtén(j lrasznosításáľa
Előteľj esztő : Tuľgollyi Dániel Absolon aĘlol gáľmesteľ

5. Kedvezményes buľgĺrnyavásárlási akoió keľetösszegének emelése
Elŕĺteľjcsztő : Tuľgonyi Dániel Abso] on alpolgarmesteľ
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ó' A2022. évi keclvezmćnyes buľgonyavásárlási akciÓľa jogosultak kÖľe

F]lő te ľi eszt íi z Czegléđy Gergő alpol gánne steľ

7. Fęlnĺltt háziĺlľvos felac1at-ęllátási szęľzodésének nregszüntetése (6' sz. ellátási

kĺiľzet) táľgyban hozott 2űDa22. (VI. 2l.) SZELB hatletozat módĺ;sítása ós

264na22. (Vĺ. 21.) SZEL,B hatáľozat visszavonása
Előteľj esztő : T'uľgonyi Dániel Absolon alpol gáľmesteľ

8. FelnŐtt háziĺrrvos pĺaxisjogának (37. sr'ámu ellátáSi körzet) elidegenítése

Előterjesztől'I'tlľgonyi Dániel Absolon alpolgáľmester

9' Felnőtt hŁiorvos praxisjogának (6. számri e1látási köľzet) eliĺlegenĺtése
Előteľjesztő: Tuľgorryi Dániel Absolon alpolgármester

l0. Dontés a ,,H2020 WELLBASED'' projektbe bekapcsolódó személyek
kiválasztásáľól és megállapodás megkötéséről
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

A I I. * 16. napiľeĺldi polttok zárt iilés keretében keriilnek megtdrg1łalúsľa.

1 1. Bérleti jogviszony móltányos isrnételt biztosítása iránti kćĺelmek elbíľálása
Előteľjesztiĺ:'ľuľgonyi Danięl Absolon alpolgánnesteľ

12.Felujítási kötelezettsćg hatáľidejének meghosszabbítása iľánti kéĺelmek elbíľálása
Előterjesztő : Trrľgonyi Daniel Absolon alpolgáľmester

13. Magasabb összegl'ĺ ľęndkíviili telcpülési támogatás megállapításáľa iľányuló
kérelmek ęlbíľálása
Előterjesztő: "ľurgonyi Daniel Absolon alpolgáľmesteľ

l 4. Szociális egyéni kéľelnrek ügyében sziiletett döntések ellerr benyújtott fellebbezések

és méltányossági kéľelmek elbíľálása
Előteľj esztíĺ :'I'urgonyi Dan iel Absolon alpĺ: l gánnesteľ

15' OVN Zľt. lzrkásĹigyek

- Nyugdíj ashć:zi lakások kiutalása
- Átmenti lakások cseľóje
Elĺíteľjesztő: clľ. Kiľchlroľ Attila vezérigaz.gató, Óbudai Vagyonkezelĺl Nonprofit
7,rt.

l 6. Vir] l alk ozó i tcr,ĺjkenys é g gy ako rl ásáh oz t<jľtćno bo z'zái aruläs
Előteľicsz.tő: dľ' Kiľclrhof Ättila vez'érigazgaLó, obudai Vagyĺlrrkezelo Nonprotit
'/,rt.

' Egyebek
(ĺizuvtłzĺ;tĺ 9.fő bizoĺĺ,sťłgi tag: 9 igen, e54lhĺłngú)

đi nont: Ä szociĺ{lÍs igangatásr,ől ćs egyes szĺlciális ellátĺísokľrĺl szólĺi Laĺ20l5.
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Dĺ:ľda Áĺĺm clnłik: Kéľdós, észrevétel hiányában ľęlteszi szavazásľa az előteriesztés szeľinti
hatźlt ozati j av as l atot.

Buĺlapest t'ővárĺls III. Keľĺilet, Óbuda_Békásmegyeľ Onkoľrn ányzat Szociális,
Egószségiigyi és Lakásiigyi Bizottságának

393 l2{l22. (Ix. 20.) hatńrozata

A ľ3izottság úgy hatttĺoz, hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek a ,,szociális
igazgatástól és egyes szociális ellátásokról szĆiő 1al20l5. (u' 16.) önkormányzatl
ľęnclelet móclosításď' ttrgyu előteľjesztés megtĺĺľgyalását és a képviselő-testĺĺleti
előterj esztés szerinti tar1alommal történő elfogadását.
(Szavazott 9 fő bizottsĺźgi tag: 9 igen, egłhangú)

2. napiľendí pont: Szent Maľgit RendeIőĺntézet Nonproĺit Kft. klinyvvizsgálata
táľgyĺĹban a meglévő szeľződéses jogviszony a BALLA AUDIT
Kłinywizsgáló ós Kłinyvelő KÍl-vel további 5 óvľe való
meghosszabbítása

Derda Á0ám elniik: Kéľdtís, észľevétel hianyában felrteszi szayaz'ásra az előteľjesztés szeľinti
hatźĺľ o zati j avas 1 atot.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, Óbuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Szocĺĺílis,
trgészségůiryi ós Lakásĺig;ĺi Bizottsĺ{gának

39412022. (Ix. 20.) hatärozata

A Bizottság úgy hatźttoz, hogy a ,,Szent Margil Rendelőintézet Nonpľofit w.
konyvvizsgólaĺa táľgłában a meglévő szerződéses jogviszony a I}ALIÁ AUDIT
KÖnywizsgáló és Kanyvelő Kfi-vel tovcÍbbi 5 évre vaĺ,ĺ5 meghosszabbítćłsa" tárgytl
eloterjesztés megtáľgyalásźi. és a képviselőtestiileti előteľŤesztés szeľinti taľtalommal
torténĺj elfĺl gaclását.
(Szavazott 9lő bizottsági tag: 9 igen, egłhangú)

3. naniľendi pont: Javaslat az üľesen álló łĺnkormányzati lakások ťelújítĺłsi
kiitelezcttsóggel, piaci I. Iakbérfizetéssel, III. keľiileti łinkoľmányzati
Iakás béľIői számára kiíľt pályázat űtján tłiľténő hasznĺlsításáľa

Deľda Áĺĺm elnłik: Kéľdós, ószrevétcl hiányában Íbltęszi sz,avaz,ćÉta az elcĺteľjesztós szeľinti
hatćtr o zati j av as latot.

Buĺlapest Főváľos IlI. Keľület, Óbuda-Bókĺ{smcgyeľ onkoľmányzat Szociáliso
EgészségĹigyi ćs I'akásiigyi Bizottságĺínak
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A 'Bizottság ťlgy Łlatźłoz, llogy az előteľjesztćs mellćkletét képezo ?a|yáz,ati kiírás
szerinti lakásbéľleményeket ĺielújítási kötelezettséggel, piaci I' l.rkbérÍlzetéssel, III.
keľĹileti önkoľmányzati lakás béľlői száměĺra nreghiľđetett lakáspá|yázat útján

hasznosítj a, a P aly,ázati kiírásban elő írt ;ľe ltétel ekkel'
A llatfuoz:at Ótuđa-nétásmegyeľ Önkoľmányzat Képviseliĺtestületének az

önkományzat tulajdonában lévő lakasok bćrbeadásáró| szóló 60lŻ020. (XII'I8.)
ĺinkormányzatí ľendęlete 14. $ (l) bekezdésén valamint a l2-2l, {i-in alapul.
F'elelős: Jegyzo
Hatáľĺdől Aptůyźľ;at benyújtási határidejétől számított 60' nap
(Szavazot[ 9 Jő bizottsťlgi tag: 9 igen, egylĺangi)

4. napiľendĺ pont: Jnvaslat az ĺiľesen áltó iinkormányzati lnkások felújítási
kłitelezettséggel, piaci I. lakbéľfizetésselo a lakosság ľészóre kĺírt
pál.y ázat ú tj án tłirténő hasznosításáľa

Deľda Áoĺm elnłĺk: Kéľdés, észľevétęl hiányában felteszi szavazásra az előteľjcsztós szęľinti
hĺŃźr o zrii.i av asl atot.

Budapcst Főváľĺls III. KeľüIet, Obutla-Ilékásmegycr onkormányzat Szociális,
Egészségügyi és Lakásĺigyi Bizottságának

396na22. (Ix. 20.) hat'ározata

A Bizottság ťlgy hatźľoz, hogy az' előterjesztés mellékletét képező Péllyázati kiírás
szeľinti lakásbéľleményeket felújítási köteiezettséggel, piaci I. lakbéľfizetéssel,
lakáspályázat útj1l hasznosítja, aPéllyéaati kiíľasban előírt feltételekkel.
A haÍźroz:at obuda-netásnregyeľ Önkormányzat Képviselő-testĺiletének aZ

ĺinkormányzat tulajdonában lévő lakások béľbeadasěttől szólő 60/2020' (xii.18')
ijnkorm&ryzati ľendelete 14.$ (1) bekezdésén valamintal2-2l. $-ain alapul.
Felelős: Iegyzo
Határid ő : A' paly ázat benyúj tási hatáľidej étó l számított 60. nap
(Szavcĺzott 9 /ő bizottsági tag: 9 igen, egńangű)

5. napiľendi pont: Kedvczmónyes bu rgonyavĺĹs ĺĺrlásĺ akció kcľctösszegének emelése

Deľĺla Áaĺm elntik: Kérdés, észrevétel hiányaban felteszi szavazásra az mĺidosított
e l ő terj e szté s s zeri nti hatźtľ azati j avas l atot'

Budapest Főváros IIl. Kcriilet, Óbuđa_Békásmegyeľ Onkoľm ányzat Szocĺálĺs,
Egószségĺi gyi ós Lakĺĺsĺigyi Bizottsĺĺgán nk

39'ĺ ĺ2a22. (Ix. 20.) határoz:ata

A tsizottság ťrgy hatáľoz, hogy jar'asolja a Képviselti-testületnek a ,,Kedvezmĺłnyes
brrľgonyavásáľlási akció keretösszegének ęnrelése'' tárgyťl előte{esztés megtáľgyalását
ćs a kćpvisęlő_testülęti elĺite{ esztés szerinti taľtalommal tĺłľténő elfogadását'
(Szclvełzoľĺ 9.ĺő bizott.ľági tag: 9 igen, eg,łhangú)
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6. napĺľendi pont: 
^2022. 

évĺ kedvezményes burgonyavásĺĺľlrísĺ akciĺĺľa jĺrgosultak kłire

Deľĺla Áoĺm elnłik: Kérdés, észrevétel bianyabanÍblteszi szavaztłsta az elöteľjesztćs szęrinti
hatáľĺlzati j avzrsl atot.

Budapest Főváľos III. Kerĺitet, Óbuda_Bókásmegyeľ onkoľm ůnyzat SzociálÍs,
Egészsógügyi ós Lakásiigyĺ l}izottságának

398na22. (Ix. 20.) hatáľozata

A Bizottság, a20ŻŻ. évi keđvezményes buľgonyavásárlási akcióbarr a jogosultak kclľét,

az d'ábbiak szeľint htłtźtt<lzza meg:
1) A keľületben bejelentett lakóhellyel ľęndelkező havi 200 000 l't, vagy ez a|atti

nyugdíjban részesülő nyugdíjasok,
2) A keľĺiletben bejelentett lakÓhellyelľendelkező magasabb összegťt csalácli pitlékban

ľészesülő (az 5DaW. (n. 19.) ESzCsM rendeletben meghatĺĺľozottak szeľint)
csaláđok t 80 000 Ft/fci jtĺvedelemhatáľig (családonként20 kg buľgonya),

3) Az Önkoĺmányzat'ľlletve a keĺtileti (iaľási) Koľmányhivatal által nregállapított
_ aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ill.

egészségkáĺĺlsodási és gyermekfeliigyeleti támogatás),
_ iĺlőskoľúak jáľadókában,
- gyermekek ottlrongorrdozási díjźban,
- Ęolási díjban,
_ települćsi tĺĺmogatáson belĹil: óbudai betegápolási díjban, ill' óbuĺlai

j övedelempótló támogatásbarr ľészesiilő,
- közťoglalkoztatásban ľésztvevő személyek, továbbá
- a ľęndszeľes gyęľmekvédelmi kedvezményľe jogosult családok (családonkértt 20

kg buľgonya).
Ämennyiben ttibb jogostrltsági fęltételnek is megfelel azigé,nybevevo, abban az esetben

is csak 20 kgkeđvezményes buľgonya megvásfulásáľa jogosult.
A buľgonyavásaľ utolsó napján a készlęttöl 1'Ĺiggően '-_ keđvezményesen
vásáľollratnak az ólrudai lakó vagy taľtózJ<odási hellyel renc1elkező lakosok.
(Szĺlvazaĺt 9lő bizottsági ĺag: 9 igen, egyhangú)

7. napirendi pont: tłclnćitt háziorvos felaĺlat-ellĺ{tĺłsi szerződésének megszĺintetése (6. sz.

ellátási kłiľzet) táľgyban hozott Ż63ĺ2022. (vI.21.) SZELB hltńrozat
mĺidosítĺ{sa és 264ĺŻa22' (vI. 2r.) sZEl,I} hĺrtr{rozat yisszavonása

Deľda Áĺĺm elnłik: Kérdés, éseľevétel hiányában Í'elteszi szavazlasta az elŕĺteľiesztés szerinti
lratározati .i avasleltot.

Budapest Főváľos IIt. Keľĺileto obuĺla-I}ókásmegyeľ Onkoľnráłnyzat Szociális,
Egészsógĺigyi és Lakásügyi Bizottságĺĺnak

399 ĺŻ022. {lx. 20.) hatáľozata
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1) a 26312022. (VI. 21.) lratáľozatćtt a következĺjk szęľint mĺidosítja: ,,Dľ. KľistÓť
Zsuzsannaháziorvossal (mnysz: 2eI2ő) és szemćlycs közľęnrűködęsével muköĺlő dľ'

Kľistóť Oľvosi ćs Szolgáltatĺi Retéti Táľsasággal (Cg. 01-06-419ó86, kćpviseli; dľ'

Kristóf Zstlzsanna iigyvezető) ki'tötĹ ĺ:elaclat-ellátási szęrzódést közös
megegyezóssęl, 2022. clecember 31. napjával megszĹinteti, nevezetĹekkel erľe

vonĺłtkozÓan megállapođáSt köt."
2) a 264 l20z2. (Y |. 21 .) hatarozatát vi sszavonj a.

Felelős: Jegyr.o
Hatáľidő: 20Ż2. dęcęmbęľ 31'
(Szavazcstĺ 9 Jő bizoĺĺsĺigi tag: 9 igen, eglhangú)

8. nanircndi pont: Felnőtt háziorvos praxisjogának (37. számri ellátási könet)
elidegenĺtóse

Dcrĺla Áoĺm elniik; KérĺJés, észľevétel lriányában felteszi szav'azćłva az előteľjesztés szeľinti
battr o zati j av a s I atot.

Buĺlapest Főváros III. Keľiilet, obuda_Békásmegyeľ onkorm ányzat Szociális,
Egészségiigyĺ és Lakásĺigyi llizottságĺ{nak

400 /Ż022. (lx. 20.) határozata

A Bizottság űgy hxćxoą hogy

l . a 37. sztlmu ťelnőtt hlŁioľvosi köľzet tękintetében dľ. Baueľ Feľenc József
pľaxiseladó (rnnysz: Ż1616) és dľ. Bognáľ Gabľiella pľaxisvásáľló (mnysz: 448Ż9)

közötti pľaxisjog átľuházáshozhozz,źtjárul, egyben nevezętt köľzet ĺ'elnott hŁiorvosi
alapellátási ĺbladatainak biztosítására dľ. Bognáľ Gabriella háziorvossal, tĺlvábbá a

szenrélyes közľemúkĺjĺlésével nríikildő Bognár Oľvosi Betéti Táĺsasággal (Cg. 01-

a6-745457, képviselője : dr. Bognáľ Gabľiella) f'eladat-ellátási előszeľződést köt.

2. Amennyiben az' otsztlgos Kóľházi Íłoigazgatriság dľ. Bognáľ Gabľięlla ľészéľe a

1037 Budapest, Bécsi út 268. szám alatti ľendeloben. teľületi ellátáSi

kötelezettsóggel bíľĺ5 * 37. szŕłm.ťr felnĺitt háziorvosi körzet - praxis rntĺködtctćsére
pľaxisengedélyt ad, nevezett házíorvossal, továbbá a szenrĺ5lyes közľenrťrködésćvęl
mríködó Bognáľ oľvosi Betéti Társasággal (Ĺ]g' 0l'-a6-745457, képviselője: dľ'
Rognár Gabriella) 20Ż3. január 1. napjával ĺ'elađat-ell tńási szerzodést kĺjt.
Felelős: Jegyzo
Határĺĺlŕĺ: 2a22' decembeľ 31 .

(Szavązott 9 'fő bizołtsťl14i tag: 9 igen, egyhangi)

9. nanirendi rront; F'clnŕitt házĺorvĺls pľaxĺsjogának (ó. számĺl ellátási kłirzet)
eliĺlegenítésĺl

Derĺla Áĺtám elniik: Kéľdés, észrer,étel híányĺĺban ťelteszi sz,avaz,ásra az eloteľjesztés szeĺinti
halár oz.ati i avasl atot'
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Budapest Fŕĺváľos III. Kcľület, ť)buda_Békásmegyer onkorm ányzat Szociális,
Bgészségĺigyi és Lakásiĺgyĺ Bizottságának

4au2$27^ (lX' 20.) hatáľozata

A l3izĺlttság tĺgy batćroz, hogy

l) a 6. számú felnőtt hŁioľvosi kĺjľzet tekintetében dľ. KľistóťZsuzsanna pľaxiseladó
(mnysz: 28t26) és dľ' Bencle Zsombor Péter praxisvásáľló (mnysz: 5|7aT közötti
pľaxisjog átruházáshoz hoz'záiárul, egyben nevezett köľzęt fęlnĺjtt házioľvosi
alapellátási ľeladatainak biztosítására dľ. Bende Zsomboľ Péteľ egyćni vállalkozi
szakoľvossal (EVNY szćĺma:57541974) Í'eladat-ęllátási ęlĹiszęrzőĺlést ki't'

2) amennyiben az oľszágos Kóľn-ĺŁi Fóigazgatőság dr. Bende Zsomboľ Pétęľ ľészéľe a

1039 Budapest, Csobánka téľ 6. szĺĺm alatti ľendelőben, teľtileti ellátási
kötelezettséggel bíľó _ 6. számú :ľelnőtt házioľvosi köľzęt - praxis működtetéséľe
praxisengedélyt ad, nęvęzett egyéni vállalkozó szakorvossal 2023. januáľ 1.

napj ával felaĺlat-ęllátási szeľződést köt.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2022. decembeľ 31.

(Szcvazott 9 fő bizottsógi tag: 9 igen, eglhangu)

10. naĺlirendi nont: Dłintés a ,,H2020 wtrLLBAsED" projektbe bekapcsolódó
személyek kiválasztásáľĺĺl ós m egĺ{llapod ás megkłitéséľől

Deľda Áaĺm elniik: Kérdés, észľevétel hiányában egyben teszi fel szaytaźĺsľa az elóteľjesztés
szeri nti hataľ ozati javas lato kat.

Budapest Fiĺváľos III. Keľĺileto Óbuda-Békĺĺsmegycr onkormányzat Szociĺĺlis,
Egószsógiigyi és Lakásügyi BŁottságának

402 l2llŻ2. (IX. 20.) hatĺ{rozata

A }3izottság ťlgy hatáľoz, hogy , 1039 Budapest,
. szám alatt elhelyezkędő önkoľmányzati lakás béľlójét a,}|2a20 -

WELI.BASED'' elnęvezésii pĺogľamba bevoą|a.
A bérlő és ,J7, Önkoľmányzat közcitt egyĹittmĹiködési rnegálla1roclás megkötése
szükséges.
Felelős: Polgámresteľ' Óbuĺĺa_Bĺikásmegyeľ Váľos.teilesztó Nonpľofit Kft. vezetóje
}Iatáridő: 2022. október 31.
(Szclvcĺzolt 9./?l bizotĺsógi tag: 9 igen, eglhangťł)

Buĺlapest Fiĺváľos III. Kerĺilet, Óbuda_Békásmegyeľ onkoľm ányzat Szociálĺs,
Egószsógĺigyi és Lakásĺĺgyi Bizottságának

4a3 ĺ2022. (IX. 20.) hatír ozata

A Bizottság 'űgy határoz, hogy 1039 Budapest,

' szŕtm alatt ellielyez'kętl(l cĺnkormányzati lakás béľlĺjit a
,,I-Í2020 - WELLBASEI)'' elnevezésri pľogramba bevonja'
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A béľlő és az Önkoľmanyzat kĺjzött együttmtiködćsi mcgállapodťrs megkötése
szĹikséges.
Felelős: Polgár:rnesteľ, obuda-Békásmegyer Váľosĺejlesztő Nonpľofit Kft. vezetője

Határidő: 2022. oktibeľ 31.
(Szavczott 9 fő bizĺlttsťłgi tag: 9 igen, egyhangú)

I}uĺtapest Fiĺváľos IIl. Keľiilet, Óbuda-Bókásmegyeľ Önkorm ányznt Szocĺális,
Egészségiigyi és Lakásĺigyĺ Bizottságának

4a4n022. (IX. 20.) határazata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy 1039 Buclapest
, széĺm alatt elhelyezkedő önkoményzati lakás béľlőjét a ,,H2020
WELLBAS!]D'' elnevezésii pľo gľamba bevonj a'
A bérlő ćs ,dZ Önkoľmányzat között együttműködési megállapodás megkĺitése

szĺikséges.
Felelős: Polgármesteľ, ibrrda_Békásmegyeľ VáľosfejleszÍo Nonpľofit Kĺt. vezetóje
Határidő: 2022. október 31.
(Szavazott 9 /(Í bizottsógi tag: 9 igen, egłhangu)

BuĺIapest Főváros III. Keľtilet, ibuda_Békásmegyeľ onkorm ányzat Szociĺ{lis,
Egészségügyĺ ós Lakásĺtgyi Bĺzottsĺígának

405 ĺ2022. (IX. 20.) hatńľozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hog' , La39 Budapest,
szćtm a|att elhelyezkedő önkormányr.atilakás bérlőjét a ,,H2020 -

WELLBASED'' elnęvezésri pĺogľamba bevonja.
A bérlő és az onkormĺĺnyzat közłJltt egyiittmtĺködési nregállapodás megkötése
szükséges.
ľ'clelős : Po l gáľmesteľ, obuda-ts ékásme gyeľ Vaľosťej lesztő N onpľoÍit Kft. vezetőj e

Hatáľidiĺ: 20.2Ż. októbeľ 3l.
(Szavazotĺ 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egłhang{l)

Ituĺlapĺ:st F'ővrĺrĺls III. Kertileto Óbuĺla-Bókásmegyeľ Önkoľminyzat Szocĺálĺs,
Egészségtigyi és Lakásiigyi Bizottság:inak

40612022. (Ix. 20.) httározata

A Bizottság úgy batátoz, hogy 1039 lJudapest,

' szám alatt elhelyezkedo önkoľmirnyzati lakás bérlőjét a ,,|'|2020 *

w ELLB A S Ef)'' e l nevezésĹl trrr o granrba bevo nj a.

A bér'lti és az onkoľmányzat kijzött egyiittműködósi megállapoĺlás megkötése
szĹikséges.
ľelelős: Polgámlestcĺ' Obuda-Békásmegyeľ Városfbjlesztő Nonprofit Kft. vezetoje
t{atáridő: 202Ż. o;ktć:beľ 3l.
(Szavclzoĺĺ 9.f(Í bizott.sćlgi tag: 9 igen, egy|łangti)
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BuĺIapest ľ:iĺváľos III. Kertilet, Obuda_Békásmĺlgycľ onkoľĺn ányzat Szociálĺs,
ľ'gészségĺi gyĺ és Lakásĺigyĺ Bizottsĺłgán ak

407l2a22. (Ix' 20.) hat'ározata

A Bizottság úgy hataroz, hog, ' 1039 Budapest,
. széłm alatt elhelyezkedo önkoľmányzati lakás bérlőjét a,,Í12020 - WELLRASED'

elnevezésű pľogramba bevonj a.

A béľIő és az Önkormányzat kłjzött egyĹittmťrk'ödési megállapodás megktĺtése
szĹikséges'
Fclelős: Polgáľmesteľ, obuda_Békásmegyeľ Városŕbjlesztő Nonpľofit Kft. vezetóje
Hatáľĺdő: Ż02Ż. oktiber 31.
(Szavazott 9 J'ő bizottsógi tag: 9 tgen, egłhangti)

Buĺtapest Fíĺváros III. Keľület, Óbuda-Bókásmegyer Onkoľm änyzat Szocĺális,
Egészségügyi ós Lakástigyi Bizottságának

408 ĺ2022. (Ix. 20.) hatáľozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy , 1039

lJ_ szám alatt elhelyezkedő önkoľmányzatilakćłs
béľlőit a,,H2020 - WELLBASED'' elnevezésű pľogramba bevonja.
A béľlő és az Önkormányz,at köz'oťt egyĺittmiikĆĺdési nregállapodás megkötése
szĺikséges.
Felelős: Polgáľmester, obuda_Békásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft. vezetóje
Határidő: 2a22. október 31.
(Szavazott 9.f(Í bizot'tsági tĺlg: 9 igen, eghang))

Budapest Főváros III. Keľtilet, obuĺlĺr-Békásmegyeľ onkorm'ńnyzat Szociális,
E gészségĺiryi és Lakrńsiiryi Bizottságának

4a9 ĺ2a22. (lx. 20.) hut'ároaata

A Bízottság úgy hatĺĺľoz, hogy 1039 Budapesi
szánr alatt ellrelyezkedő onkornrźnyzati lakás bérlojét a ,,kl2020

WELLBASED'' elnęvezésii progľamba bevonj a.

A bérlő és a7. onkormányzat közijtt együttrnrlkĺĺdési megállapodás megkötése
szükséges.
F'elelős: Polgáľmesteľ, Óbuĺla-ľ3ékásmegyeľ VáľosĘleszÍĺi Nonpľoflt Kf}. vezetoje
Hatáľidő: 20Ż2, oktőbeľ 31'
(Szavazotĺ 9 '/ťÍ bizottsági tag: 9 igen, eghĺlngťĄ

Budapcst Főváľos III. Keľĺilet, Obuda_Békásmegyeľ onkormńnyzat Szociálisn
Egészségiigyi és l,ĺkásiigyi lłizottságának

4w /Ż022. (Ix. 20.) hatáľozata

A ĺ3izottsirg így határoz, hogy 1039 tsudapest'^ szwn a|att elhelyezkedő ĺ:nkonnányl'ati lakás bérlojét a ,,||202{J -

WELLBASED'' elnevezésii pľogľamba bcvonj a.
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A béľlo és az Önkoľmányzat között együttmĹiködési megáliapodás megkĺitése

sziikséges.
Í'elelíĺs: Polgáľmester, Óbuda-Békásnregyer Városťejlesztó NonpľoÍjĺ Kft. vezetóje

ľIatĺĺrĺdő: 2a22. oktőbeľ 31.
(Szavazott 9 Jő bizotĺsťlgi lag: 9 igen, egłhclngú)

Budapest ľőváľos III' Keľtilet, lbuda_Bókásmcgyer Onkoľm ńnyzat Szociális,
Egiszsógĺi gyi és Lakásügyi B ĺzotts ágának

ĺtl l2ĺirŻ2. (lx. 20.) hatáĺ azata

A Bizottság úgy hatáľoz' hogy 1039 Budapest,^ szám alatt elhelyezkedő onkormányzati lakás béľlőjét a ,,H2020 '
WELLBASED'' elnevęzésĺi pľogľamba bevonja'
A béľlő és az onkormanyzat közijtt egytittmiiködési megállapodás megkötése

szükséges.
Fclelős: Polgáľmesteľ, Óbucio-Békásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonpľo'ĺit Kĺt. vezetoje
Hatáľidő: 2022. oktőbeľ 31.
(Szavazotĺ 9 fő bizottstÍgi tag: 9 igen, eglhang))

Budapest Főváros III. Keľiitet, obuda_Békĺĺsmegyeľ Önkĺlrm ányzat Szocĺálĺso
Egészségĺigyi ós Lakásügyi BŁottságának

41212022. (Ix. 20.) hatńrozatĺ

A Bizottság tryyhatároz, hogy ' 1039 Budapest,
szĺm alatt elhelyezkedő önkoľmányzati lakás béľlőjét a ,,H2020

WEI,LBASED" slnevezésii pľogľamba bevonja'
A bérlő és az Önkotmźnyzatköziitt egytittmĹikiiđési megállapođás megkötése

sziikséges.
FclelőJ: Polgáľnresteľ, Óbuda-Békásmegyeľ VáľosÍ'ejlesztö Nonpľoťlt Kťt. vezetője

Hatáľidő: 2a22. okt(:beľ 31.
(Szavazott 9fő bizottsćlgi tag: 9 igen, egłhangú)

Budapest }'íĺv:ĺľos III. KerÍiletn Obuda-Bókásmogyer ()nkoľmńnyzĺt Szociális,
tr gészségiigyi és Lakásii gyi Bĺzottságának

413 /2022. (IX. 20.) hnt'ározata

A Bizottság llgy bxáłľoz, hog} ' 1039 Budapest,
r alatt elhelyezkedő önkoľmányzati lakĺrs béľlójét a,,tl20Ż0 - WELLBASF]D''

elnevezésü pľogramba bevonia.
A bérlő és az Önkonnányzat között egyÚttrntikiidési megállapodás nregkČĺtĺłse

sztikséges.
Fetelőś: Polgáľmesteľ, Óbuda-Békásmegyeľ Várĺ;s'ľejlesztő Nonpľofit Kft. vezetĺ.ie

Határĺdő: 2022' ł:l<t(>beľ 31.
(Szavazott 9.fő bizoĺĺsĺigi tĺłg: 9 igen, egłhangli)
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Buctapest Főváľos III. Kerĺilet, obuda_Békásmegycr Onkormányzat Szocińlĺs,
Egészségügyi és Lakásiigyi Bizottságának

4M na22. (Ix. 20.) hatáłrozata

A Bizottság úgy hataľoz, hogy 1039 Budapest,
. ^ szám alatt elhelyezkedő önkoľmányzati lakás béľlői et a ,,H2020 -

WELLBASED'' elnevezésrĺ programba bevonj a.

A béľlő és az, Önkormĺányzat kĺjzĺjtt együttmriködési megállapocĺás megkötése
sztikséges.
Fclelős: Polgáľmester, obuda-Békásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft' vezetője
Hatĺĺľidő: 2a22. októbeľ 31'
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egłhangú)

Budapest Fővĺĺros lII. Keľĺilet, obuda_Bókásmegyer Onkorm őnyzat Szociáliso
Egészségtigyi ós Lakásĺigyĺ Bizottságának

4ls/2022. (Ix. 20.) határozatu

A Bizottság ugy határoą hogy 1039 Budapest,
. szttm a|att elhelyezkedő önkonnányzati lakás béľlőjét a ,,H.202a

WELLBASED'' elnevezésii pľogľamba bevonja'
A béľlő és az Önkoľmányzat között együttmúködési megallapodás megkiĺtése
sztikséges.
Felelős: Polgáľmesteľ, Óbuda-Békásmegyeľ VarosfejlesŻő NonpľoÍit K11. vezetője
Hatáľidő: 2a2?. októbeľ 31'
(Szavazott 9 ftí bizottsĺigi tag: 9 igen, eghangú)

Budapest Főváľos IIt. Keľĺitet, obuda_Bókásmegyeľ Onkoľm áłnyzat Szocĺális,
Egészségĺigyi és Lakásĺigyi Bizottsĺńgának

4t 6 ĺ2022. (Ix. 20.) határ ozata

A Bizottság tryyhataroz, hogy ' 1039 Buĺĺapest'
szám alaĺt elhelyezkedő onkoľmányzati lakás béľlójét a ,,I:I2020 - WELLtsASEI)''

elnevezésiĺ pľogľamba bevonja'
A bérlő és aZ onkormányzat köztjtt együttntĺkodési megállapodás nregkĺitése
szĺikséges.
F'elelős: Polgarmesteľ, obrłda_ĺ}ékásrnegyeľ VáľclsÍ'ejlesztő Nĺlnpľoĺjt Kľt. vezetŕiie
Hatáľidiĺ: 2a22. októbeľ 31.
(Szavazotĺ 9 fĺÍ bizottscígi tĺlg: 9 igen, egłhangei)

tsudapcst Főváros III. Kerĺilet, obuda_I}ókásmegyer onkormőnyr.at Szociálĺs,
Egószségĺigyĺ és Lakásĺigyĺ Bĺzottságának

41'l lŻ022. (ĺx. 20.) hatńrozata

A Bizottság ugy batáraz, hogy ,, 1039 Ruclapest,
sztlm alatt elhelyezkedi ĺinkormányzati lakás bérlőjél a ,"W2a20 -

WELLBÁSF)I)'' ęlneve r'ésú progľamba bevonj a.
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A béľlő és az Önkormányzat kőzött egyĹittrnűkĺidésí megállapodás megkötése
szĺiksége s.
FeIelős: Polgámesteľ, Óbucla_Békásniegyeľ VáľosfejlesztĺlNonpľofit Kft. vęzetĺjje
ľĺatáľiĺlő: 2022. októbeľ 31.
(Szavazolĺ 9 ftí bizoĺtsógi tag: 9 igen, eghangú)

Budapest Fővĺĺros lII. Keľtilet, obuda_Békásmeryer Onkĺlľműnyzĺt Szociális,
Egészségügyĺ ós Lakásügyi l}izottságának

48na2Ż. (Ix. 20.) határozata

A Bizottság ugyhatźroz, hogy 1039 Budapest, ,' szám alatt elhelyezkedő önkoľmányzati lakás bérlőjét a ,,ŕÍ2020
WELLBASEľ)'' elnevezésri pľo gľamba bevonj a'
A bérlő és az onkomaĺryzat között egyiittműködési megállapodás megkötése
szükséges.
Felelős: I)olgármesteľ, Óbuda-Békásmegyer Város{Ęlesztő Nonpľotit Kft. vezstóje
Hatáľĺdő: 2022. oktiber 31.
(Szavtłzott 9 /ő bizott'ĺági tag: 9 igen, egłhanglł)

Budapest ľ'őváľos III. Kcrĺilet, Obuda-Békásmegyeľ onkorm änyzat Szociális,
llgészségügyi és Lakásĺigyi Bizottságának

4l9 Da22. (IX. 20.) hat'áronata

A Bizottság ugyhataroz, hog} 1039 Budapest,
szám alatt elhelyezkedő önkoľmányzati|akás bérlĺjit a,,H2020 - WELLBASED'

ęlnevezésii pľo gľamba bevonj a.

A bérlő és az onkoľmányzat között együttmrikiĺdési megállapodás megkötése
sziikséges.
Felelős: Polgáľmesteľ, obuda-Békásmegyer Vaľosťejlesztő Nonprofit Kft. vezetöje
Határidiĺ: 2022. októbeľ 31.
(Szavazoĺt 9.fő bizĺltIsťlgi tag: 9 ig,en, egłhangú)

Budapest Fŕĺvárĺls III. Keľiilet, ibuda-Bókásmegyeľ Onkorminyztt Szociális,
Egészségiigyi ós Lakástigyi Bizottságának

420lŻ0Ż2. (Ix. 20.) hatáľozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hclgy ] ' 1039 l3uđape:
, SZám alatt elhelyezkedő <jnkoľmányzati lakás béľlójét a,,H2020 '
WELI",BASED'' ęlnevezésti pľogľamba bevonja.
A bérlő és ,az Önkoľmányzat kĺjzött egyĺittmúködési megállapoclás megkÔtése

szükséges.
Felelős: Polgáľrnesteľ, (ilruĺla-Rékásmegyeľ Városfejlesztő NoltproÍit Kľt. vezetóje
HatáľiĺIő: 2a22. októbęľ 3l '
(Szavazott 9.fĺí bizĺlĺts{łgi tag'' 9 igen, egłhctłlgú)
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Buĺlapest Fővĺłľos III. Keľiilet, 0buda-Ilékásmegyer onkoľmínyzat Szociális'
Egészsógĺigyĺ ós Lakásüg;yĺ Bizottságának

42l /2022. 0x. 20.) hatáľozatn

A Rizottság úgy határoz, ho, , 1039 Budapest,
szám aIatt elhelyezkedĺi önkoľmányzati lakás béľlőjét a ,,LI202a - WELLBASEI)''
elnevezésrl progľamba bevonj a'

A bérlo és aZ onkormányzat kozot|. egytittműködósi megállapodás megkötése
sziikséges.
Feleliĺs: Polgáľmesteľ, obuda-Békásmegyer Váľosfejlesztö Nonpľofit KÍl. vez.etóje
řIatĺĺrĺdő: 2022. októbeľ 31'
(Szavazolt 9 fő bizattsógi tag: 9 igen, egłhaný)

Budapest Főváros III. Keľĺilet, Óbuđa-Bókásmegyer onkoľmányzat Szocĺáliso
Egészségĺigyi és Lakásĺigyi Bizottságának

422/2$22. (rX. 20.) határozata

A Bizoťtság űgybatłroz, hogy l03! - szánr

alatt elhelyezkedő önkoľmányzati lakás béľlőjót a,,H2020 - WELLBASED'' elnevezésii
pľogľamba bevonja'
A béľlő és az Önkoľmányzat köziitt együttmiĺködési megállapodás megkötése
sztikséges.
Fclelős: Polgarmester, obuda-Békásmegyeľ Vaľosfejleszto Nonprofit KÍt' vezetője
Határidő: 2022. október 31.
(Szavazott 9 fi bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Keriitet, Obuda_Bókásmegyeľ Onkoľm'ányz'lt Szociális,
Egószsógügyĺ és Lalcĺsĺigyi B izottságának

42312022. (lx. 20.) hatáľozata

A Bizottság úgy hataroz, hogy 1039

Buĺlapest' ] - - szárn alatt elhelyezkedő önkoľmányzati lĺrkás
bérlőit a,,112020 ' WELLtsASED'' elnevezésĹi pľogľamba bevonja.
A béľlő és az onkoľmanyzat közĆitt egyĹlttmukodési megállapodás megkötése
szükséges.
ľelelős: Polgármcster, obuda-Békásmegyeľ VárosÍ'ejlesztó Nonpľĺlĺit Kľt. vezelője
ľIatáľidő: 2022. októbeľ 3l 

"

(Szavazoĺĺ 9 fĺĺ bizottsági taqg: 9 igen, eghangĺi)

Budapest Főváľos III. Kerĺĺlet, obuĺta_I}ékásmegycľ onkoľrn žnyzat Szocĺális,
Egószségtigyĺ és Lakásĺigyĺ Bizottságának

424 ĺ2Ü22. (tx. 20.) batároznta

A Bizottság Ĺĺgy h:ĺáror., hogy
1039 Budapest, , '' szám alatt clhelyęzkedĺs önkonnányzati
Iakás béľlőit a ,H2a20 - WBLT.BASĺ]I)'' elncr'ezéstĺ programba bevonja.
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A béľlĺj és a7' Önkoľmányzat kĺjzött egyiittmuködési megállapodás nregkötése

szükséges"
F'elelős: Polgárrrresteľ, Óbucla_Békásmegyer Városfejlesztő Nonpľofit K{t. vezetĺĺje
HatáľĺĺIő: Ż022. október 31.
(Szavazott 9 fĺí bizĺlttsťłgi tag: 9 igen, e54lhangú)

Buĺlapcst Főváľos ĺII. Kerütet, obuda-Bókásmcgycľ 0nkoľmányzat Szociĺĺlis,
Egészségĺigyi és Lakásĺigyi l}ĺzottságának

425 12022. (lx. 20.) határ ozata

A Bizottság tlgy határoz, hogy ' , 1039 Budapest,
szánr alatt elhelyezkedő łjnkoľmźnyzati lakás béľlőjét a ,,Í|2020

WELLBASED'' elnevezésri pľogľąmba bevonja.
A béľlő és az onkormányzat kĺizott egyrittnrĹiködési megállapođás megkötése
szĺikséges.
Felelős: Polgĺĺľmesteľ, Ób,'cla_Békásmegyeľ VáľosÍ'ejlesztő NonproÍit Kft. vezetője
Hatáľidő: 2022. oktíbeľ 31'
(Szavazott 9lő bizottscÍgi ĺag: 9 igen, egłhangú)

Budapest Főváros III. Kerütct, obuda_Békásmegyeľ Önkoľm ányzat Szociálĺsn
Egészsógĺigyĺ és Lakásiigyi Bizottságának

426 12022. (Ix. 20.) hat'ńr ozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy ,1039 Budapest,
. szálĺl alatt elhelyęzkeĺlĺj önkormányzati lakás béľlĺijét a,,kI2020 -

WELLBASED'' elnęvezésĹi programba bevonja.
A béľlő és az Önkoľmányzat között együttmiiköĺlési megállapodás megkötése
sztikséges.
ľ'elelős: Polgármesteľ, Óbuđa_Békásmegyeľ Városťejlesztő NonpľoÍit Kft' vezetője
Hatáľĺdő: 2022. ĺlktÓber 3l'
(Szavazott 9 fő bizotĺsági tag: 9 igen, egłhangi)

tsudapost lłőváľos III. Keriilet, Óbuda-Békásmĺlgyeľ Onkormányzat Szociális,
Egószségĺigyi és Lakástigyi Bizottságának

427 l2Ü2Ż. (tx. 20.) határ oznta

A Bizottság úgy határoz, hogy , 1039 Budapest'
szám alatt elhclyezkedo önkoľmányzati lakás bérlőj ét a ,,L|2020 -

WEI'LBASE[)'' elnevezésĺi pľogľamba bevĺrnja'
A béľlő és aZ onkoľmányzat közĺltt egyĹittmĹiködési megállapodás megkötĺisc
szükséges.
Fclelős: Polgárrnesteľ, Obuda-Békásmegyeľ VáľosÍ'e"|lesztĺi Nclnpľo1it Kft' vezetoje
Hatáľĺdő: 2a22. oktőbeľ 31 '

(Szuvazotl 9./ő hizĺltÍsťlgi ĺag. 9 igen, egyhangú)
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Buclapest Főváľos III. Kerĺileto Obuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Szociális,
Egészsógügyi ós Lakágĺigyi Bizottságának

42812022. (tX. 20.) határłzat a

A Bizottság tryy batélroz, hogy , 1039

Budapest, szćĺm alatt elhelyezkeciő önkonnányzatilakás
béľlőit a ,,bI2020 _ WELLBASEI)'' ęlnevezésl'i pľogramba bevonja'
A béľlŕj és ťZ, orrkoľmányzat között együttmrĺkodési megállapodás nregkötésc
szükséges'
Felelős: Polgáĺmesteľ, obuda-Békásmegyer Vaľosfujlesztő Nonprofit Kft' vezetője
IIatáridő: 2a22. októbeľ 31.
(Szclvtlztltł 9 /ő bizottsógi ĺag: 9 igen, egłhangĺi)

Buĺlapest Főváľos III. Keľĺĺlet, obuĺta-l}ókásmegycľ onkoľmányzĺt Szociális,
Egészségügyi és Lakásĺigyi Bizottságának

429 ĺ20ŻŻ. (Ix. 20.) hatńrozata

A Bizottság űgy hataroz, hogy ' 1039 Budapes,
. szäm alatt elhelyezkedő lakás lakóját a,,H2aŻ0 - WELLBASED'' elnevezésű

pľogľamba bevonja.
A ľésztvevó és az onkoľmányzat kozott egytittniiködési megállapodás megkötése
sztikséges.
Felclős: Polgármesteľ, Obuda*IJékásmegyer Váľosfbjlesztő Nonpľofit Kft. vezetoje
Határidő: 202Ż. oktćher 31.
(Szavazott 9 fi bizottsćlgi łag: 9 igen, ephangú)

Budapest Fćiváros III. Keriileto olruda-Békásmegycľ Onkoľmányzat Szocĺális,
Egószsógügyi és Lakásügyi l}ĺzottságának

$a n022. (Ix. 20.) hatńronata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy ", 1039 Budapest,
2' szárn alatt ellrelyezkedő ĺlnkoľmányzati lakás béľlőjét a ,,I'|2a2a -

WELLBASED'' elnevezésű pľogľamba bevonja.
A béľlő és '&z, onkoľnrányzat közĺjtt együttműköĺtési megállapođás ľnegkötése

sztikséges.
Felelős: Polgármester, Óbudu-Békásmegyeľ Városľejlesz1o Nĺlnpľo{it Kft. vezetoje
HĺtĺĹľidő: 2022. oktőbeľ 31.
(Szavazĺltt 9 Jő bizottsógi tag: 9 igen, egyhangú)

Budapest Fĺĺváľos II'I. Keľtilet, obucla_tsékásmegyer Onkorm ányzat Szociális,
Egószségiĺgyi és Lakásĺigyi Bizottságĺĺnak

$l ĺŻazZ. (Ix. 20.) hatĺĺľozata

A Bizottság ugy hat'ároz, hogy . i039 Budapest,
szćlm alatt elhelyezkodĺi iinkĺ:rmányzati lakás bćrlcljót a ,,'L1202Ü

WEL LBA SEĹ)'' elnevęzésri pľĺl gľam ba bevonj a.
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Ä bérlő és a'1- Önkoľmanyzat között egyĹĺttmĺikĺidési megállapodás megkötése
szĹikséges.
Felelős: Polgáľmesteľ, Óbuda_Bókásmegyeľ Városfejlesztő Nonpľofit Kft. vezetóje
Hatáľidiĺ: 2022. októbeľ 31.
(Szavazott 9 fő bizottsĺÍgi ĺag: 9 igen, egłhangú)

Buĺlapcst Főváľos III. Keľiilet, otluĺla_t}ékásmegyeľ onkoľm'ányzat Szociális,
Egészségĺigyi és Lakásiigyi Bizottságának

43212$22. (ĺx. 20.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hĺrgy 1039 Budapest,
szám alatt elhelyezkedő lakás lakiit a ,,ÍIŻ0Ż0 -

WELLBASE][)'' elnevezésíi pľogľamba bevonja,
A ľésztvevők és az onkormányz,at köz-ott együttműkôdési megállapodás megkötése
sztĺkséges.
Felelős: Polgáľnresteľ, Óbrrĺla_Békásmegyeľ Városťejlesztó Nonpľofit Kĺl. vezetóje
Hatáľidő: 2022. október 3 1.

(Szavazolt 9 Jő bizottsćĺgi ĺĺlg: 9 igen, egłhangú)

Budapest Főváľos III' Kerĺilct, Obuda_Bókĺ{smegycr 0nkoľmŕnyzat Szociális,
Egészségtigyi és Lakásĺigyi Bizottságának

433 12022. (Ix. 20.) hatáľoz:rta

A Bizottság iĺgy határoz, hogy . , 1039 Budapest,
szám alatt elhelyezkedo lakás béľlojét a ,,H2020 - WELLBASED'' elnevezésti

pľogramba bevonja.
A béľltĺ és az Önkormányz,at köz,ött együttműködési megállapodás megkĺ;tése
szükséges.
Felelíĺs: Polgáľmester, obuda-tsékásnregyeľ Vaľosfejlesztő Nonpľofit Kft. vezetóje
Határidő; 2022. októbeľ 31.
(Szavazotĺ 9 jłí bizottsági tag: 9 igen, eghaný)

I}udapest ľ'őváľos IĺI. Keriilet, Óbuĺla-I}ókásmegyer Onkorm'ányzat Szocĺálĺs,
Egészségĺtgyĺ és l,akĺĺsiigyi Bizottságának

4341202Ż. (IX. 20') hatärozata

A Bizottság ugy batároz, hogy ' 1039 Budapest,
szám alatt elhelyezkecĺő lakás béilójét a ,,"HŻ02a - wEĺ.i.BASED'' elnevezésĹĺ

programba bevĺxja.
A béľlő ĺĺs az ()nkoľlnányzat kiĺzĺltt együttműkłiĺlési megállapodás megkötése
szükséges'
Felelős: Polgáľmesteľ, obuda-Békásmegyer Váĺosfcjlcszttĺ Nonprofit Kft. vezetóje
Hatírľidiĺ: 2022' aktőbeľ 31'
(Szavazott 9/ťí bizottsógi tag. 9 igen, egyhangú)
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Budapest Főváľos III. Kerĺilet, Óbuda_Békásmegycľ onkormányzat Szociális,
Egészségiigyi és Lakńsĺigyĺ Bĺzottságának

43512022. (Ix. 20.) határozata

A tsizottság úgy határoz, hogy ' 1039

. |ir'ám.al:att elhelyezkedő lakás béľlőit a,,bl2a20 -

WELLBASL|I)'' elnevezésli pľogramba bevonja.
A bérlők ć,s az Önkoľmányzat között egyĹittmĹiködési megállapodás megkötése
szĺikséges.
Fetelős: Polgáľmester, Óbuda-Békásmegyeľ Városfejlesztő Nonproťrt Kft. vezetője
Határĺdő: 2022. októbsr 31'
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egłhangú)

Budapest Főváľos III. Kĺ:riiletn Obuda-Bókásmegyeľ onkoľmányzat Szociálĺs,
Egészségtigyĺ és Lakásiigyi BÍzottságának

436/2022. (IX' 20.) hat'ározata

A Bizottság ugy hatźlroz, hogy l ' 
1039 Budapest,

' szám alalt ellrelyezkedő lakás béľlőjét a ,,H2a20 - WELLBASED''
ęlnevezésű progľamba bevonj a.

A bérlő és az onkoľmányzat között együttmrĺködési megállapodás megkötése
szükséges.
ľ'elelős: Polgámresteľ, Óbuda_Békásmegyer Váľosfejlesztő NonproÍit Kft. vezetóje
Hatáľiđő: 2022. október 31.
(Szavĺłzott 9.ftÍ bizotĺsťłgi tag: 9 igen, egyhangu)

Buđapest Főváľos III' Korület, obuda_Bókásmegyer onkorm änyzat Szociĺłlis,
Egószsógügyĺ ós Lakásügyi Bizottsĺĺgńnak

437 12022. (Ix. 20.) határozata

A 'ĺ3izotĺság ťrgy határĺlz, hogy , 1039 Budapest.
szám alatt elhelyezkeđo lakás béľlőjét a ,,t1202a - WELLBASED'' elnevezésii

pľogľamba bevonja.
A bóľlo és az orrkoľmányzat között egyĹiĹtnűködésí megłíllapodás megkötése
szĹikséges'
ľelelíĺs; Polgánnesleľ, ()buda-l}ókásmegyer VáľosÍ'ejlesztő NonpľoÍit Kft. vezető.ie
Ilatáľidŕĺ: 2O2z. október 31 .

(Szavazott 9./ő bizoĺtsúgi ĺclg: 9 ige n, egyhanglł)

Budapest Főváros III. Kcľiilct, Óbuda_Békásmegyeľ onkoľm'ányzat Szociális,
Egćszsógĺi gyi és Lakásĺigyi Bizottsĺĺgának

$8ĺ2a22. (Ix. 20.) hatáľozata

A Bizottság ugyhat:ćĺraz, hogy 1039

tsucĺapest, sz'áĺn alattelhelyezkedo lakás béľl(iit u ,H2(l2O
- WELLRASID" elnevezćsĺi pľogľamba bevonja'
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A béľlijk és az Onkoľmłĺnyzat köztitt egytittmiiködési megállapodás megkotése
sziikséges.
ľeletiís: Polgáľmester' Óbuda-Békásmegyeľ Váľosfbjlesztő Nonpľo{it Kft. vezetoje

Hatáľĺdŕĺ: 2022. <>ktőber 31.
(Szavazott 9 Jő bizo'ttsĺigi tag: 9 igen, eg,lhangĄ

Đeľda Áaĺm elnłik: A 1l -- 15. napirenĺii pontok taľgyalásara zárt ĺjlést ľendel el, ezért kéri,
hogy aki nem jogosuLt a zźtrt ülésen való ľészvételre, hagyja el a teľmet.

Á záľt ülćsen 439-47\'-ig sziilettek hcltórĺlzaĺok.

Zcirt ülést kĺjvetően:

Đeľda Áaĺm elnilk: Továbbĺ kéľdés, észrevétel hiányában megköszöni a részvételt,
mindenkinek szép napot kíván és az ülést 15.08 ór'akoľ bezałja.

K.m'Í.

//-

?ir'J ,i.uq
Biró Agnes )

ć"*-

Dľ. Szendľődĺ Csaba
j egyzőkiinyv-hitelesĺtíí

bizottsági tag

Đeľda Adám
elnök

jegyzokönyvvezętő
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