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amely készült Budapest Főváros III. kerrilet, Óbuda-Békásmegyeľ Önkormányzat
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TávoI vannak: Csongrádi János, Zábő Attila bizottsági tag.

Jelen vannak továbbá:
Czeglédy Gergő
Burján Feľenc
Puskás Péter
dr. Szegedi Gáboľ
dr. Sebők Zoltán
Czékő Gábor
Gál Zo|tánné

Szkaliczki Tünde bizottsági elniik: Szeľetettel köszönt mindenkit a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság 2022' szeptembeľ 2 1 -i Ĺilésén.
Jelzi, hogy 2 fő ttxol van. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel hatáľozatképes, az ülést
16.00 óľakoľ megnyitja.

Felkéľi Stľenneľ Imľe bizottsági tagot a mai jegyzőkönyv hitelesítéséľe, aki a felkérést
elfogadta. Kéľi, szavazzanak Stľęnner Imre bizottsági tag jegyzőkonyv hitelesíto személyéľől'

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuoa-Bokásmegyer Önkormányzat
VárosfejIesztési és Ktirnyezetvédelmi Bizottságának

84 12022. (Ix.2 1.) hatźr ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a mai üléséľol készült jegyzőkĺinyv hitelesítőjévé
Strenner Imre bizottsági tagot válaszda meg.
(Szavazott 9 fő bizottsági tag.' 9 igen, egyhangú)



Szkaliczki Tünde bizottsági elniik: Tájékoztatja a ,Bizottság tagjait, hogy a kiküldott
meghívón nyolc napiľendi pont szeľepel, de a 3. ,,obuda -,Békcismegyeľ II. szakasz -
PLłnkoSdÍiirdő Duncl-paľĺi ĺeľĹiĺetére vonaĺkozĺj Kerületi Epítési Szabdĺyzat teľvének
paľtneľségi eg1,leztetésének ĺezáľćisa, ĺlokumenĺáció megkĺildése az állami főépítésznek végső
sząkmai véleményezési szakasz ĺefolytaĺása céĘából" című eloteľjesztést javasolja a

napiľendről lęvenni. Utólag osztott anyagként ä 6. ,,Kozútkezelői feladatokkal kapcsolatos
ĺuĺajdonosi hozzájáruĺásra vonatkozó kéľelmek véleményezése" című előteľjesztés
kiegészítésre keľült.
Kéľdés, hozzászőlćls hiányában szavazásľateszi fel a kiküldött meghívó szeľinti napirendet az
ismeľtetett módosĺtással együtt.

Budapest Főváros III. Keľiilet, obuda-Békásmegyeľ onkormányzat
Városfejlesztési és Kiirnyezetvédelmi Bizottságának

85 12022. (IX.2 t.) határ ozata

A Bizottság Úrgy hattroz, hogy a napiľendet az alćĺbbiak szerint fogadja el

NAPIREND:
l. Döntés új, kerületi MoL Bubi állomások kialakításáról

Előteľj esz tő z Czeglédy Gergo alpol gármesteľ, B uľj án Ferenc alpol gáľmester

2. Budapest Főváľos III' kerület Bécsi út 310. 20007lI5 hľsz.-ú ingatlanra vonatkozó
OBESZ
módosítás ęlindítása
Előteľj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgármester

3. Dontés a társasházi támogatásokľól
Előterjesztő: Burján Ferenc alpolgármester

4. Dontés LIFE pályázaton való indulásľól
Előteľjesztő: Buľján Feľenc alpolgármester

5. Kozútkezelói ťeladatokkal kapcsolatos tulajdonosihozztýátulásľa vonatkozó
kérelmek véleményezése
Elő teľj esz tő : Cze glédy Geľgő al po 1 gárrnester

6. Közterületi fák kivágásához kapcsolódó tulajdonosihozzć!áľulásra vonatkozó
kérelmek véleményezése
Előterjesztő: Burján Feľenc alpolgárniesteľ

7. Egyebek
(Szavazott 9.fő bizclttsági ĺag: 9 igen, egyhangĹ)
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Napirend 1. pontjn: Döntés ĺlj, kerüIeÍi MoL Bubi állomósok kiolakítĺÍsúľól
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpoIgdľmesteľ,

Burján Feľenc aIpolgáľmester

Szkaliczki Tünde bizottsági elntik: Kérdés' hozzászőlás hiányában, felteszi szavazásra az
előterj esztés hatáľozati j avaslatát.

Budapest Főváros III. Kerület, obuda-Békásmegyer Onkormányzat
VáľosfejIesztési és Ktirnyezetvédelmi Bizottsá gának

8612022. (Ix.2 l.) hatńrozata

A Bizottság ugyhatároz. hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek az,,Dcintés új, kerületi
MoL Bubi állomások kialakítástlrőI" cĺmű előterjesztés megtáľgyalását és a képviselő-
testületi előteľjesztés szerinti taftalommal történő elfogadását.
(Szavazotĺ 9.fő bizottsdgi tag: 9 igen, egyhangú)

Napĺrend 2. pontja: Budapest Fővóros III. keľiilet Bécsi tút 310. 20007/15 ltrsz.-tÍ
ingatlanra vonatkozó onrsz mljdosítás elínĺlítlÍsa
Előteľjesztő: CzegIédy Gergő aIpolgórmester

Szkaliczki Tünde bizottsági elntik: Kérdés, hozzászőlźls hiányában, felteszi szavazásra az
előteľj eszté s határ ozati j avaslatát.

Budapest Főváľos III. Kerület, obuda-Békásmegyer Onkormányzat
Városfej lesztési és Ktirnyezetvédelmi Bizottsá gának

87 /2022. (IX.2 1.) határozata

A Bizottságúgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a,,Budapest Főváľos
III. keľület Bécsi út 3l0' 2OOO7l15 hľsz'-ú ingatlanľa vonatkozó ÓgÉsz módosítás
elindítása'' című előterjesztés megtáľgyalását és képviselő-testületi előteľjesztés
szeľinti taľtalommal torténő elfogadását.
(Szavazott 9 fő bizoĺĺsági tag: 9 igen, egyhangu)

Napiľend 3. pontja: Dijntés társasházi támogutásról
Előterjesztő: Burjdn Feľenc ilpolgdrmesteľ

Szkaliczki Tĺinde bizottsági elntik: Kérdés, hozzászőlás hiányában' felteszi szavazásra az
előterj esztés határozati j avaslatát.

Budapest Főváľos III. Keriilet, Óbuda-Békásmegyeľ Onkoľm ányzat
Városfej lesztési és Kti ľnyezetvédelmi Bizottsá gának

88 12022. (IX.2 1.) határ ozata

-)

A Bizottság úgy határoz,hogy
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1) a 1039 Budapest, Kabar utca 1-3-5. szám alatti tćľsasház 2022. évi Zöldfelület
gondozási pćiyázatra beérkezett pályázatát 250.000 Ft vissza nem téľítendő
támogatásban részesíti, valamint felhatalmazzaaPolgáľmesteľt atámogatási szerzodés
a|áfuástra'
2) támogaÍja a kozÍeľület-használati hozzájárulás kiadását az l. pontban foglaltak
alapján 2022. évi Zcildfelület gondozási pályázaton nyertes társasház számára,
valamint kéľelme alapján a közterületet éľinto munkái megvalósításához.
Felelős: l) Polgármesteľ, Óbuda-nekásmegyer Városfejlesztő Nonpĺofit Kft.
v ezetóje, 2) Polgármesteľ, Jegyző
Hatáľidő: 1) 2022. szeptember 21. 2) 2022. szeptembeľ 30.
(Szavazoĺt 9 fő bizottsógi tag: 9 igen, egyhangú)

Napirend 4. pontja: Dtjntés LIFE pdlydzaton való Índulásľól
Előterjesztő: B urjón Ferenc alpolgáľmesteľ

Szkaliczki Tünde bizottsági elntik: Kérdés' hozzászőlás hiányában, felteszi szavazásra az
el őteľj eszté s hatát ozati j avasl atát.

Budapest Főváros III. KerÍilet' Obuda-Békásmegyer Városfejlesztési és
Kiirnyezetvédelmi Bizottsá gának

89 12022. (Ix.z 1.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz,hogy

1) elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-
Békásmegyeľ Önkoľmányzat konzoľciumi partneľként csatlakoZZon a Budapest
Fovárosi Önkormányzat vezetésével benyújtásra kerülő Európai Uniós LIFE
pźiyźvathoz.
2) felhatalmazza az obuda-gekásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonprofit Kft.-t az
Önkoľmányzattal2021. decembeľ 8. napján megkötött Kozszolgtlltatási szerződés
3.2.1. pondában rögzítettek alapján a Budapest Főváros Önkormányzatta| vaiiő
egyeztetésre és a pá|yázat beadásához szükséges pályázat előkészĺtési feladatok
ellátćsára azzal, hogy nyertes pályázat esetén a Városfejlesztési és
Köľnyezetvédelmi Bizottság a pályázat keretében megvalósuló, öneľőt igénylo,
keľületi önkoľmányzati megvalósítást igénylo pľojektelemekľol, a támogatási
szerzodés aláírását megelőzően döntést hoz.
3) nyeftes pályázaÍ esetén biztosítja a Budapest Főváľos III. Kertĺlet, Óbuda-
Békásmegyeľ onkormányzatľajutó összesen teľvezetten legfeljebb 35 millió Ft
ö'neľőt a projekt tervezett 7 éves, 2023-től2030-igtartó nlegvalósítási időszakára és
f elhatalmazza a P olgáľm e steľt a t árs fi n ans zir ozási kérel em benyúj tására, me l l ye l az
önero osszege csokkenthető.
Felelős: 1) Polgármesteľ; 2) Óbuda-Békásmegyeľ Váľosfejleszto Nonpľofit Kft.
vezeÍő1e; 3) Polgármester, Óbuda-Békásmegyeľ Váľosťejlesztő Nonprofit Kft.
vezetője
Hatáľidő: 1) 2022. szeptembeĺ 2l '; 2) 2022. októbeľ 4'; 3) 2023. decenrbeľ 31.
(Szavazott 9 fő bizotĺsdgi ĺag 9 igen, egyhangú)
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Nupirend 5. pontjo: KijzútkezelőifeIúatokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruIúsľa
vonutkouj kéľeImek véIeményezése
EIőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ

Szkaliczki Tiinde bizottsági elnök: Kéľdés, hozzászolás hiányában' felteszi szavazásra a

kiegészített előterj esztés szerinti határozatíj avaslatot.

Budapest Főváros III. Keriilet, Obuda-Békásmegyer Váľosfejlesztési és

Környezetvédelmi Bizottsá gának

90 12022. (IX.2 1.) határozat

A Bizottság úgy határoz, hogy az előteľjesztés mellékleteként csatolt táblázaÍban
szeľeplő tulajdonosi hozzá1áľulásokkal kapcsolatos kéręlmekľe vonatkozó
j avaslatokkal egyetéľt.
Felelős: Jegyzo
Határidő: dontést kovető 30. nap
(Szavazotĺ 9.fő bizottsćigi tag' 9 igen, egyhangu)

Napirend 6. pontja: Közteľiiletifttk kivtÍglísúltoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásľa
vo n at ko zó ké re I me k vé leményezés e
Előterjesztő: Burjún Ferenc alpolgármester

Szkaliczki Tünde bizottsági elntik: Kéľdés, hozzászőltls hiányában, felteszi szavazásra az
előteľj eszté s határozati j avaslatát'

Budapest Fővá ľos III. Keriilet' Obuda-Békásmegyer Váľosfej lesztési és

Környezetvéd elmi Bizottságának

9 l 12022. (IX.2 l .) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt tćlblázatban
szeľeplő tulajdonosi hozzt!árulással kapcsolatos kérelmekre vonatkozó javaslatokat
jÓváhagyja.
Felelős: bizottság elnöke
Hatáľidő: döntést követő 20. nap

Szkaliczki Tünde bizottsági elnök: További kéľdés, hozzászőlás hiányá ndenkinek
lnegkoszołli a murrkáj át, és az Ĺilést 16.05 óľakoľ bezfuja

K.m.f

Strenneľ Imľe Tün e

i egyzőktinyv-hitelesítő

Zo
jegyzőkonyvvezető
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