
BUDAPESI ľovÁnos ilI. raRÜr,nľ, Óľuoł-ľÉxÁsvĺEGYER
oľronľĺÁNyzłľ

vÁno sppĺrps zľÉ s I É s rÖnN ypzpľv ÉDELMI gzorľsÁc

JEGYZőrÖľyv
amely készült Budapest Főváros III. keľület, Óbuda-Békásmegyeľ onkormányzat

Képviselő-testületének Váľosfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága2022.jrinius 22-
én (szerdán) 16.00 őraikezdettel megtartott nyílt üléséről.

(1033 Budapest, Fő téľ 3' I. em. 21.)

Igazo|tan távol: Szkaliczki Tünde elnok, Strenner Imľe, Faragó Eva' Tóth-Kalló Eva
bizottsági tag

Jelen vannak: Gyepes Áaam
Csongrádi János
Szabó Ákos
Zá,bő Attila
Kovács Geľzson
Soltész-Pataki Emese
Balás Áaam

Jelen vannak továbbá:
Czeglédy Geľgő
Béres Andľás
Burján Feľenc
Szegedi Gáboľ dľ.
Dľ' Kerényi-Nagy Viktor
Szécsi Zsolt
Szeitner-Láng Zsőfla
GálZoltánné

elnökhelyettes
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

alpolgármesteľ
alpolgármesteľ
alpolgármesteľ
a|j e gy ző -ťó o sztály v ezetó
főkertész
főépítész
főépítészi ľeferens
jegyzőkcĺnyv-vezető

Gyepes Áaĺm elniik-helyettes: Szeľetettel köszönt mindenkit a Váľosfejlesztési és
Koľnyezetvédelmi Bizottság 2022. június 22.-i nlésén. Elmondja, hogy Szkaliczki Tündę
elnök aSSZony távollétében ő tartja a mai ülést. Jelzi, hogy 4 ťő igazoltan van távol.
Megállapítja, hogy a Bizottság ] fővelhatározatképes, aZ tilést l6.00 órakoľ megnyitja.
Felkéľi Zźbő Attilabizottsági tagot a mai jegyzőkönyv hitelesítéséľe, aki a felkérést elfogadta.
Kéri, szavazzanakZźtbő Attila bizottsági tag jegyzókönyv hitelesítő személyéľől.

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer Önkoľmányzat
VáľosfejIesztésĺ és Kiirnyezetvédelmi Bizottsá gának

59 12022. (vI.22.) határ ozata

A Bizottság úgy hatáľoz,hogy a mai üléséľől készült jegyzokonyv hitelesítőjévé Zábő
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Attila bizottsági tagot válas ztja meg.
(Szavazott 7 fĺí bizottsógi tag'' 7 igen, egyhangú)

Gyepes Áaĺm elntik-helyettes: Tájékoztatja abizottság tagjait, hogy 6 napirendi pont van,
utólag érkezett 2 kiegészités. Kérdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e a kiküldött
napiľenddel kapcsolatban kéľdésuk, hozzászólásuk'
Kérdés' hozzászőlás hiányában szavazásľa teszi fel a módosított napirendet.

Budapest Főváros III. Keľület, obuda-Békásmegyer Onkoľmányzat
Váľosfej lesztési és Kti ľnyezetvéd elmi Bizottsá gának

60 /2022. (v I.22.) határ ozata

A Bizottsáeűgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szeľint fogadja el:

NAPIREND:
1. Rendelet-tervezet az obuda-Békásmegyer építési szabtůyzatáról szóló 20l2O18.

(vL26.) önkormányzati ľendelet módosításáľól a 2273ll1 és 2272815 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozóan
Előterj esz tő : Czeglédy Gergő alpol gáľmesteľ

2. Településfejlesztési döntés meghozatala Budapest Főváľos III. kerület obuda-
Békásmegyeľ építési szabályzattről szőlő 20l20I8. (vI.26.) önkormányzati
rendeleténet 1ÓnÉsz) módosítása, a III. kerület Hadrianus utca, Hatvany Lajos
utca, a 636641114 hľsz.-ú terület déli telekhatára és a Kiľályok útja által határolt
tĺjmb területére vonatkozőan, valamint a Tervezési szerzođés megkötése
Előteľj esztő z Czeglédy Geľgő alpol gármesteľ

3. Dĺjntés a társasházi zöldfelület-gondozási péiyázatok eredményéľől
Előteľjesztő: Burján Feľenc alpolgarmester

4. Egytittműktjdési megállapodás módosít ása a 2022. évi kedvezményes egyedi
paľkolási kedvezmény biztosításával kapcsolatban
Előteľjesztő: Béres Andľás alpolgármesteľ

5. Közterületi fák kivágásához kapcsolódó tulajdonosihozzájćlrulásra vonatkozo
kérelmek véleményezése
Előteľjesztő: Burján Feľenc alpolgármesteľ

6. Kĺjzútkezelői feladatokkal kapcsolatos tulajdonosihozzájárulásra vonatkozó
kérelmek véleményezése
Előteľj esz tő : Czeglédy Gergő alpol gármesteľ

l. Egyebek
(Szavazott 7 Jő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Napirend 1. pontja: Rendelet-tervezet az obuda-Békósmegyeľ építési szabályzatáról sujló
20/2018. (VI.26.) önkoľmúnyzĺlti rendelet módosítdsúľóI a 22731/1 és

22728/5 hrsa-ú ingatlanokľg vonatkozóan
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester
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Gyepes Adám elniik-helyettes: Kérdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kéľdésük,
hozzászőlásuk. Kéľdés, hozzászólás nincs, felteszi szavazźsra az eloterjesztés határozati
javaslatát.

Budapest Főváros III. Kerĺĺlet, obuaa-ľckásmegyeľ Önkoľmányzat
Váľosfejlesztési és Ktiľnyezetvédelmi Bizottságának

61 l 2022. (Y I.22.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testtiletnek a,'Rendelet-tervezet
az Óbuda-Békásmegyeľ építési szabáIyzattról szóló 20 l20I8. (VI.26.)
önkoľmányzati rendelet módosításáľól a 22731lI és2272815 hľsz.-ú ingatlanokĺa
vonatkozóan'' című eloteľjesztés megtáľgyalását és képviselő-testületi előteľjesztés
szerinti taľtalommal töľténő elfogadását.
(Szavazoĺt 7fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Napirend 2. pontja: Telepiłlésfejlesztési döntés meghozatala Budapest Főváľos IIL
keriilet otuĺa-nĺ*lÍsmegyer építési szabdlyzatlűról szóllí 20/2018.
(W.26.) önkormúnyzatí rendeletének @nÉsz1 mljĺlosítttsa, a III.
keriilet Hadrianus utca, Hatvany Lajos utca, a 63644/14 hrsz.-ú
teriilet déli telekhatdra és a Kirúlyok litja đltal hatdľolt tiimb teľiiletéľe
vonatkozóan, valamínt a Tervezési szerződés megkötése
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Gyepes Áaĺm elniik-helyettes: Kérdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés,
hozzźlszőlás.
Kéľdés, hozzászőlás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztéshatáľozatijavasIatát.

Budapest Főváľos III. Keľůilet, ob,.da_Békásmegyer Onkormányzat
Váľosfejlesztési és Kiirnyezetvédelmi Bizottságának

62 l 2022. (Y I.22.) batár ozata

A Bizottság úgy hatttroz, hogy javasolja a Képviselő{estületnek a

,,Településfejlesztési döntés meghozatala Budapest Főváros III. keľület obuda-
Békásmegyer 

. 
építési szabźiyzatźlről szőlő 20lŻ018. (vI.26.) önkoľmányzati

ľendeletének (OBESZ) módosítása, a III. kerület Hadrianus utca, Hatvany Lajos utca,
a 63664114 hrsz-ú tertilet déli telekhattlta és a Királyok útja által határolt tömb
területére vonatkozóan, valamint a Tervezési szeľződés megkötése'' című előterjesztés
megtáľgyalását és képviselőtestületi előteľjesztés szerinti tartalommal töľténő
elfogadását.
(Szavazott 7 fcí bizottsógi tag: 7 igen, egyhangú)

Napirend 3. pontja: Dtjntés a tdrsasházi ziilĺlfeliilet gondozlźsi pólyózatok eredményéľől
Előterj esztő: B urjdn Feľenc alpolgdrmester
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Gyepes Áaĺ- elnök-helyettes: Kérdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés'
hozzászőlás.
Kérdés, hozzćtszőlás nincs, felteszi szavazásra az eloterjesztéshatározati javaslatát.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet, obuda-Békásmegyer Onkorm ányzat
Váľosfej lesztési és Kiiľnyezetvédelmi Bizotts á gán ak

63 12022. (Y I.22.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a 1037 Budapest' Mikoviny út 3. szám alatti táľsasház

2022. évi Zoldfelület gondozźsipá|yázatra beérkezettpá|yázatát 150'000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban ľészesíti' valamint felhatalmazza aPo|gármestert a

támo gatási szer ző dés aláir ásár a.

Felelős: Polgáľmesteľ, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonpľoťrt Kft. vezetője

Határĺdő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, eg,,hangú)

Budapest Főváľos III. Keľület, Ónuoa-ľokásmegyeľ Váľosfejlesztési és

Kti rnyezetvéd elmi Bizottsá gának

6 4 l 2022. (Y I.22.) hatáľ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a 1035 Budapest, Veder u.2-I0. szám aIatti ttlrsasház

2022. évi Zoldfelület gondozási palyazatľa beérkezettpáIyázatát 200.000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesíti, valamint felhatalmazzaaPolgármesteľt a

támo gatási szerző dés aláir ásár a.

Felelős: Polgáľmester, Óbuda-Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft. vezetője

Hatáľidő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 fĺí bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Budapest Főváros III. Keľĺilet, onuoa-ľckásmegyeľ Városfejlesztési és

Ktirnyezetvéd elmi Bizotts á gának

6s 12022. (v I.22.) határ ozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy a 1039 Budapest, Hollós Koľvin Lajos u.4-6. szám
alatti táľsasház2022. évi Zöldfelület gondozási pályázatrabeérkezettpályázatát
200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban ľészesíti' valamint felhatalmazza a

P o l g áľm e steľt a támo g atási szer zo dé s aláir ásár a.

Felelős: Polgármester, obuda-Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonprofit Kft. vezetője

Határidő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztési és

Ktirnyezetvédelmi Bizottságának
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66 l 2022. (v |.22.) határ ozata

A Bizottság úgy hatttroz, hogy a Római lakótelep 1027-es ttlrsasház,1031 Budapest,

Pákászu.2-4., Vitorla u. 73-17., Varsa u. 1-7. szám alatti társasház2022. évi
Zĺjldfelület gondozási pźiyázatĺa beérkezett pá|yázatźlt 200.000 Ft vissza nęm

téľítendő támo gatásban ré szesíti, val amint felhatalmaz za a P ol gármestert a

támo gatási szer ző dés aláir ásár a

Felelős: Polgármester, Óbuda-Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft. vezetője

Hatáľidő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuau-ľokásmegyeľ Váľosfejlesztési és

Köľnyezetvédelmi Bizottságának

67 12022. (vI.22.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a 1034 Budapest, Szőlő u.25-29. szám alattitársashćn
2022. évi Zoldfeltilet gondozási pályázatľa beérkezett pá|yázatát 152.300 Ft vissza
nem térítęndő támogatásban részesíti, valamint felhatalmazza aPolgźrmesteft a
támo gatás i szer ző dés aláir ását a.

Felelős: Polgármesteľ, Óbuda-Békásmegyer Váľosfejleszto NonproÍit Kft. vezetoje

Határidő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Budapest Főváros III. Keľület, obuda_Békásmegyeľ Városfejlesztési és

Kiiľnyezetvédelmĺ Bĺzottságának

68 l 2022. (v I.22.) határ ozata

A Bizottság úgy hatttroz, hogy a 1036 Budapest, Kiskoľona u. 2-I4. szám alatti
társasház2022. évi Zöldfelület gondozźsi páIyttzatľa beéľkezettpźůyźnatát 200.000 Ft
vissza nem téľítendő támogatásban részesíti, valamint felhata|mazza aPolgármestert
atámogatási szerződés altńrására, azza| a feltétellel, hogy kerítés kihelyezése
Budapest Főváľos III. Kerület, obuda-Békásmegyeľ Önkormányzat Képviselő-
testtiletének az onkoľmányzat tulajdonában lévő közteľületek használatáról és

védelméľől szóló 10l20I4. (II.28.) önkormányzati ľendeletében foglaltaknak
megfelelően valósítható meg.

Felelős: Polgármester, Óbuda-Békásmegyeľ Városfejlesztő Nonpľoťrt Kft. vezetője

Határidő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 Jő bizotĺsági tag: 7 igen, egyhangú)

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-ľékásmegyer Váľosfejlesztési és

Köľnyezetvédelmi Bizottságának

69 l 2022. (v I.Ż2.) határ ozata
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A Bizottság úgy hattroz, hogy a 1031 Budapest, Vízimolnár kĺjz l-9. szám alattl

társasház2022. évi Zoldfelület gondozttsiptiyázatrabeétkęzettpźiyazatát 200.000 Ft

vi s sza nem térítendő támo gatásb an ľésze síti, val am int felhatalmazza a P olgźrmesteft

a támo gatási szeľzodé s aláfu ásár a.

Felelős: Polgáľmesteľ, Óbuda-Békásmegyeľ Városfejlesztő Nonprofit Kft. vezetóje

Hatáľidő: Ż022.július 25.

(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Kerület, obuda-Békásmegyeľ Városfejlesztési és

Ktirnyezetvédelmi Bizottságának

7 0 12022. (vI.22.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a 1038 Budapest, Tündérliget u. 3. szźlm alatti
társasház 2022. évi Zoldfelület gondozási pályázatľa beéľkezett pźiyázatát 80.000 Ft

vissza nem térítendő támogatásban ľészesíti, valamint felhatalmazza aPolgármestert
a támo gattlsi szeruő đés a|áit ásär a.

Felelős: Polgáľmester, obuda-Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonprofit Kft. vezetője

Határidő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 ftí bizottsági tag.' 7 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Kerůĺlet, Ób.'aa_ľékásmegyer Váľosfejlesztési és

Kiĺrnyezetvédelmi Bĺzottsá gának

7 l /Ż022. (YI.22.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a 1038 Budapest, Róza koz3. szám alattitársasház
2022. évi Zĺj ldfelület gondo zási p áIy ázatľa b eérke zett pćiy ázatźń 2 5 0 .000 Ft vi s sza

nem téľítendő támogatásban ľészesíti, valamint fe|hatalmazza aPolgármestert a

támogatási szeľződés aláírásár a.

Felelős: Polgáľmesteľ, Óbuda-Békásmegyeľ Városfejlesztő NonpľoÍit Kft. vezetője

Határidő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Budapest Főváros III. Kerület, obuda-Békásmegyeľ Váľosfejlesztési és

Ktiľnyezetvédelmi Bizottságának

7 2 /2022. (v I.22.) határ ozata

A Bizottság úgy hatźroz, hogy támogatjakozterület-használatihozzájáľulás kiadását

a2022. évi Zoldťelület gondozási pályázaton nyertes táľsasházak számára" egyedi

kérelmeik alapján a közteľületet éľintő munkáik megvalósításához.
Felelős: Polgáľmester, Kozteľületi és Környezetvédelmi Csoport
Hatáľidő: 2022.július 25.

(Szavazott 7 fő bizottsógi tag" 7 igen, egyhangú)
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Budapest Főváľos III. Keľiilet, oľuda-ľékásmegyeľ Városfejlesztési és

Ktirnyezetvédelmi Bizottságának

7 3 12022. (vL22.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy változatlantartalommal újľa kiírja a2022. évi
zöldfelület gondozási pályázatot táľsasházak részére. Apályázati felhívás 2022.
július 1-ig jelenik meg2022. augusztus 1-jei beadási hatáľidővel. A támogatási keľet

1 1,6 millió Ft, melynek fedezetét ,,Zöldteľület gondozási ptůyázat tfusasházak

költségvetési soľ, valamint a Táľsasházi pźiyázatok eszközĺjk beszeľzéséľe''

koltségvetési soľ együttesen biztosítja.
Felelős: Polgármesteľ, Óbuda-Békásmegyeľ Városfejlesztő Nonpľofit Kft. vezetője

Hatáľidő: 2022.július 1.

(Szavazott 7 Jő bizottsógi tag: 7 igen, egyhangú)

Napirend 4. pontja: Egyiłttmííködési megállapodós módosítása a 2022. évi kedvezményes

e gy e d í p ar ko lds i ke ĺlv ezmé ny b izto s ít ús áv al kap cs o latb an
Előterjesztő: Béres Andľds alpolgdľmester

Gyepes Áaĺm elntik_helyettes: Kérdęzi a jelenlévő bizottsági tagokat' hogy van-e kérdés'

hozzászőlás.
Kéľdés, hozzászőlás nincs, felteszi szavazásra az előteľjesztés határozati javaslatát.

Budapest Főváros III. Keriĺlet, obuda-Békásmegyeľ Városfejlesztési és

Ktiľnyezetvédelmi Bizottságának'

7 4 12022. (vI.22.) határ ozata

A Bizottság úgy hatátoz,hogy jóváhagyja az obudai Táľsaskör kedvezményes

egyedi parkolási kedvezméný biztosító együttműködési megállapodásának
járműszámra vonatkozó módosítását,részére a korábbi 2 (minden övezetľe)

lehetősé g felett további 7 -ęt biztosít (utcaszakaszokľa).

Felelős: Jegyzó
Határidő: 45 nap
(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

Nnpirend 5. pontja: KijzteľiiletÍfiźk kíváglÍsóhoz kapcsolódó tulĺýdonosi ltozzájdruldsra
vonatkozó kéľelmek véleményezése

Előterjesztő: B urj ńn Ferenc alpolgórmester

Gyepes Áaĺm elntik-helyettes: Kéľdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kéľdés,

hozzászőlás.
Kérdés, hozzászólás nincs, felteszi szavazásraaz előterjesztéshattlrozati javas|atát
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Budapest Főváľos III. Kerĺi|et, Obuda-Békásmegyeľ Váľosfejlesztési és

Ktirnyezetvédelmi Bizottságának

7 5 12022. (YI.22.) határ ozat

A Bizottság úgy határoz, hogy a táb|ázat 5. oszlopa szerinti főker1észi álláspontot

támogada.

Felelős : bizottság elnoke

Határidő: Dontést követő 20. nap
(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangi)

Napiľend 6. pontja: Kijzútkezelőifeladatokkal kapcsolatos tulajdonosi ltozzájórulósľĺl
vonatkozó kéľelmek véleményezése

Előterj es ztő: Czeglédy G e rgő alpolgĺtrmesteľ

Gyepes Áoĺm elnök-helyettes: Kérdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e kéľdés,

hozzászőlás.
Kérdés, hozzászőlás nincs, felteszi szavazásta az előterjesztéshatáĺozati javaslatát

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyeľ Váľosfejlesztési és

Kii rnyezetvédelmi Bizottsá gának

7 6 l 2022. (v I'.22.) határ ozata

A bizottság úgy határoz,hogy az előteľjesztés mellékleteként csatolt táblázatban

szerepl ő tulaj dono si hozzźĺjárulásokkal kapcsolato s kérelmekľe vonatkozó
j avaslatokkal egyetéľt.

Felelős: Jegyzo
Hatáľidő: dĺjntést kĺjvető 30 nap
(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, eg1łhangú)

Gyepes Áoĺm elnök_helyettes: További kérdés, hozzászőlás nincs. Mindenkinek
megkĺiszĺini a munkáját, és az ülést l6.03 órakoĺ bezárja.

K.m.f

(ł/h
Zábó Attila

j e gyzőkiinyv-h iteles ítő

jegyzőkönyvvezetó

dr. GartaiZoitán Tamás

Gyepes Adám
eInök-helyettes
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