
BUDAPEsT FovÁRos III. KERÜlnľ,
onunł-nÉxÁsnĺn cynn oľroRľĺÁľyzłľł
Szám: Ilsl89-2lŻ0z2

KIVONAT
artlely készült ButlapesĹ Főváros III. Kerület, Óbuda-gekĺsmegy€r Önkoľmányzat Képviselő-
testĹiletének 2022. febľuńľ 15-én (keddcn) 10.00 óľai kezdettel' a Vĺĺľoshĺíza tanócskozó termćbcn
(1033 Budapest, Főtéľ3.I. ęm.2l.) megtaľtott -r e n d kív lj / i -iilésénekjegyzőkönyvéből.

Budapest Főváľos III. Keľület otuda-ľékásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

5412022. (II. 15.) Hatńrozata

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alźtbbiak szęrint fogadja el

NAPIREI\ľD:

1. Rendelet-tervezet a202l. évi költségvetésről szőlő 1lŻ02l. (I. 20') önkormányzatirendelet2021
decembeľ 3 1-ai határnappal toľténő módosításáról
firásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Lászlő polgáľmester

2' Ą, egészségügyi alapel|átásľól szóló 37l20Żl. (X.29.) önkoľmányzati rendelet módosítása
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dániel alpolgármesteľ

3. Külsős bizottsági tag cseĘe a Civil, Ifiúsági' Kultuľális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai

Ęizottságban
(Irásbeli)
Előterj esĺo : Szkal iczki Tünde frakcióvezető

4. Döntés az tillampolgári részvétel erősítéséről szóló Együttműködési Megállapodás elfogadásáľól
(Irásbeli)
Előteľjesĺő: Dr. Kiss Lźszlő polgáľmester

5. Döntés a BMSK Beruházási, Műszaki, Fejlesztés, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.,
Budapest Főváros III. Keľiilet, obuda-Békásmegyer onkormányzat, és az Eszak-Budapesti
Tankeľiileti Központ köz<jtt a Békásmegyeľi Veres Péteľ Gimnázium teljes rekonstľukciója kapcsán
kotendő együttműködési megállapodásľól
(Irásbeli)
Előteľj esĺő : Czeglédy Gergő alpolgármester

6. A TÉR-K)Z Ż0l8 
',Kaszásdűlő utca - Szérűskeľt utca menti közteľületek és intézmények kĺizosségi

célú fejlesztése, funkcióbővítés'' című pľojekt tźrgyźtban előzetes k<jtelezettségvállalás aŻ023-as évet
illetően
(Írásbeli)
Előterj esĺő : Czeglédy Gergő alpolgármester
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7. Döntés költségvetési átcsoportosítások elfogadásáról
(Iľásbeli)
Előteľjesĺő : Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

8. Az Óbudai Múzeum intézményi stratégiájának, gyűjteményfejlesztési stratégiájának, revíziós és
selejtezési szabályzatának, digitalizálási stľatégiájának és küldetésnyilatkozatának Í'enntaľtó általi
jóváhagyása
(Irásbeli)
Előteľjesĺő: Béľes Andľás alpolgármester

9' Emléktábla-áll ĺtás Csukás István tiszÍeletére
(ľĺĺsbcli)
Előterjesĺő: Béres András alpolgáľmester

l 0. Csillaghegy Spoľt Csillagai emlékkő ál lítása
(Irásbeli)
Előterj esztő : Béres András alpolgármester

1l.AŻ02Ż évi Közművelődési Cselekvési terv elfogadása
(ľásbeli)
Előterj esztő: Béres András alpol gármester

l2.A Főváľosi Szabó Ervin Könyvtáľ 
',KönyvetHázhoz" 

szolgáltatásľól készített Ż0Ż1. évi beszámolója
(rásbeli)
Előterj esaő: Béres Andľás alpolgáľmester

1 3. Kultuľális intézmény ek 2022. évi munkaterveinek elfogadása
firásbeli)
Előterjesztő: Béľes András alpolgármesteľ

l4.Az önkormányzat tulajdonában álló 1037 Bp., Szőlőkeľt u.6. sztlm alatti ingatlanban raktáľteľület
ideiglenes, bútonárolás célú bizosítása obuda-Békásmegyeľ Cigány Nemzetiségi onkormányzat
részére
(rásbeli)
Előterj esztő : Czeglédy Gergő alpolgármester

15.Döntés a Bp. III. keľ. Mozaik u.7. sztlm alatti ingatlant érintő elővásáľlási jogról
(Iľásbeli)
Előterj esĺő : Czeg|édy Geľgő alpolgáľmester

16.Döntés a 1039 Bp., Kossuth Lajos üdülőpaľti, 63660 hrsz.-li ingatlan, l0.147 m2 és a 63659 hrsz.-ú,
Ż076 m2 terĹiletű ingatlanokat bérlő GS Római Tenisz Club Kft. béľleti szerződésének módosításáról
(rásbeli)
Előterj esztő : Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

l7 .A 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6. sztlm alatti, 1 8822112 hrsz.-ú ingatlan éľtékesítéséľe kiíľt pźiyázat
értékelése
(ľásbeli)
Előterj esző : Czeglédy Gergő alpolgármester

18.Az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt. ŻOŻŻ. évi tizleti terve, valamint a Képviselő-testület
775lŻ0l9' (XII. 19.) szźtmű határozatáłval elfogadott, a Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_
Békásmegyer Önkoľmányzat és az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. között létľejött
Közszolgźitatási Szerzodéshez (keretszerződés) kapcsolődó 20Ż2. évi Éves Közszolgáltatási
\?erződés elfogadása
(Iľásbeli)
Előteľj esĺő : Czeglédy Gergő alpol gármesteľ
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7 9'S zav azatszámlálő b i zotts ág i tago k m e gv źú asztása
(rásbeli)
Előterjesĺő: Dr. Bots Dénes jegyző

Zńrt

Ż0.Az Egészséges Budapest Progľam keľetében beszerzelĹoľvos-technológiai eszközok (III. titem)
ingyenes használatba adása
(Irásbeli)
El őte{ esztći : C zeg ! écly Geľgő alpo lg{q!ę 9!ąr

(Az Mönl. 46, s (2) bekezdés c) pontja szerint ,,A Képvisel(í-testület zárt ülést tart ... vag1lonĺival
v al ó r e nde l és táľ głal ós akoľ)'

2l.Fellebbezés a Főépítészi és Városteľvezési Iroda v16ŻlŻ6l202l szźlmű és a11162lŻ71202l számil
döntéseivel szemben
(rásbeli)
Előteľjesztő : Czeglédy Gergó alpolgáľmester

(Az Motv' 46. s Q) bekezdés a) pontja szerint ,,Á KépviselőłestĹilet zárt üĺést tart
önkormányz at i hatós ógi ĺigl t ár gy al ós akoľ)'

ŻŻ'Fellębbezés aFőépítészi és Várostęrvezési Iroda I/361117l202l szämű és aU36lll8l202l szźtmtl
döntéseivel szemben
(rásbe1i)
Előteľj esztő : Czeglédy Gergő alpo lgármesteľ

(Az Mön. 46' s (2) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zórt ülést tart .'
önkormónyzati hatósági ügl táľg1lalds akor)'

23.Fellebbezés a Főépítészi és Várostervezési lľoda Il995l4l202l számű és a Il995/5l202l számu
döntéseivel szembęn
(rásbeli)
Előterjesĺő : Czeglédy Gergő alpolgáľmester

(Az Motv' 46. s Q) bekezdés a) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zárt ülésĺ tart ..

önkormányzati hatósági ügł tárgyalás akor).

24.Szociális egyéni kéľelmek ügyében született dĺjntések ęllen benyújtott fellebbezések és
méltányossági kéľelmek elbírálása
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

(Az Mötv. 46. s Q) bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselőłestület záľt ülést tart
önkoľmányzati haĺós dgi ügł tórgyalós akor).
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

Napiľend 1. pontja: Rendelet-tervezet a 202I. évi köItségvetésről szóló I/2021. (I. 20.) önkormdnyzati
rendelet 202l. december 3|-ai hatdrnappal történő ruídosítdsdróI
đrasĺelt)
Előterjesztő: Dr. Kiss Ldszló polgĺűrmester
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Budapest Főváľos III. Keľület obuda-ľékásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testülete

elfogadja -azelőterjesztés 1. melléklete szeľinti tartalommal -aŻ02l' évi költségvetésről szőlő ll202l.
(I. 20.) önkoľmányzat ľendelet módosításáról szóló 3/202Ż. önkormányzati rendeletet'
(SzavazoÍt 20 képviselő: l3 igen, l nem 6 tartózkodás)

Napirend 2. pontja: Az egészségiigyi alapellótdsróI szóló 37/2021. (X. 29.) önkormdnyzati rendelet
módosítúsa

'łiff !:r!!, - u, T uľ g o ny i D d n i e l a lp o l g tÍr me s t e r

Budapest Eőváľos III. Keľület ouuaa_ľéleásmegyeľ onkoľmányzatKépvisel&testĺilete

az előteľjesztői kiegészítésekre figyelemmel elfogadja - az előterjeszÍés l ' melléklete szeľinti ta'ľtalommal -
az egészségügyi alapellátásľól szólő 37 l20Ż| ' (X. 29.) önkorm ányzati rendelet módosításáról szóló 4/Ż022.
önkormányzati rendelętet.
(Szavazott 20 képviselő 20 igen, egyhangú)

Napirend 3. pontja: Kiilsős bizottsdgi tag cseréje a Civil, Ifiĺlsógi, Kulturdlis, oktatdsi, Nemzetiségi és
T urisztikai B izottsdgban
(IrósbeI)
E lőt erj e s zt ő : S zk aI iczk i T iin de fr a k c ióv ezető

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda-nétásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testüIetének

55/2,0Ż2. (II. 15.) Határozzta

A Képviselő-testület

tryy hatźroz, hogy
1. Kiss Mártont a Civil, Itúsági, Kulturális, oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai

Bizottságból mai nappal visszahívj a, és ezzel egy időben, helyéľe kĺilsős
bizottsági tagnak megválasztja Töľök ottót (a.n.: Kozák lldikó, lakik: 1039
Budapest, József Attila utca 3.)'

2. aPénzugy| Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-keze|ő Bizottságba, valamint a
Szociális, Egészségügyi és Lakástigyi Bizottságba Bús Balázs helyett dr.
Szendľődi Csabát v álasztja meg.

Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangli)

A Polgármesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáért felelős: a Szervezési Főosztáty, valamint a
Munkaügyi Iľoda v ezetője.

Napirend 4. pontja: Döntés az dllampolgári részvétel erősítésérőI szóló Egyłíittmíĺkijdési Megdllapodds
elfogaddsdról
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Ldszló polgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület Ónuaa-ľékásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testületének

5612022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testület

így határoz, hogy
l) elfogadja a Tľansparency Inteľnational Magyarország Alapítvány, Szentendre

Város onkormányzata,Budapest Főváros VI. kerület Terézváľos onkorĺnányzata
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valamint Budapest Főváros III. Keľület Óbuda-gekĺSmegyer Önkormányzata
kĺjzott megkötendő Együttműködési megállapodás tervezetet.

2) az előteľjesztés mellékletét képező Együttmtĺködési Megállapodást elfogadja,
felhatalmazza aPo|gármestert jelen előterjesztés 1-es számú mellékletét képezo
Együttmĺĺködési Megállapodás a\áírására azzal, hogy az aláíráskor aZ
előteľjesztés 1. melléklete szęrinti tervezęt szövegétől _ az Egyuttműködési
Megállapodás szeľződés lényeges tartalmát nem éľintve, onkormányzati érdeket
nem séľtve - eltérhet.

ľelelćis: Polgármester
obuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft .

llatáľidĺi: 30 nap
(Szavazott 20 képvisel{l: 20 igen, egyhangri)

A hatá,rozat végľehajtásáéľt felelős: obuda-Békásmegyeľ Városfejlesztő Nonpľofit Kft. ügyvezető
igazgatőja.

Napirend 5. pontja: Diintěs a BMSK Beruhóztźsi, MíÍszaki, Fejlesztés, Sportíłzemeltetési és Kijzbeszerzési
Zrt., Budapest Fővdros III. Keriilet, obuda-Békdsmegler onkormónyzat, és az
Eszak-Budapesti Tankeriileti Központ között a Békdsmegyĺeri Veres Péter Gimnózium
teljes reko nstr ukciója kapcsdn kötendő egl iittmííködési megúIlapoddsról
(Irdsbel)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Budapest Főváľos III. Keľĺitet otoda-ľéľásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testületének

57lŻ022. (tr. 15.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

űgy határoą hogy a BMSK Bęľuházási' Műszaki, Fejlesztés, Sportĺizemeltetési és
Közbeszęrzési ZÍt., Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-gékásmegyer
Önkormányzat, és azÉszak-Budapesti Tankerületi Központ közöff a Békásmegyeri
Veres Péteľ Gimnázium teljes rekonstrukciója kapcsán kötendő együttmiĺködési
megállapodást - az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal - elfogadja és
f elhata|mazzaapo|gármesteľtamegállapodásaláirásära'
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: Ż022' február 28.
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban ahatározat végľehajtásáéľt felelős: a Jogi Iľoda vezetője.

Napirenđ 6. pontja: A rÉR_KoZ 2018 ,,Kaszdsdűílő utca _ Széríískert utca menti közteriiletek és
intéanények közösségi célú fejlesztése, funkcióbővítése" címíÍ projekt tdrgóban
előzetes kötelezettségvdllalds a 2023-as évet illetően
(Irdsbeli)
E lőteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Kerület Ótuaa-ľéľásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testületének

58120Ż2. (II. 15.) Hatńrozata

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy A TÉR-KOZ 2018 ,,Kaszasdtilő utca - Szérijskert utca menti
közterületek és intézmények közosségi céĺúfejlesztése, funkcióbővítése " című projekt
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megvalósításához előzetes kötelezettséget vállal további ŻŻ0 millió Ft ťedezet
biúosításźr a az onkormán y zat 2OŻ3 . évi kö ltségvetésében.
Felelős: Polgármester

obuda-BékáSmegyer Városfej lesztő Nonprofit Kft.
felelős akkľeditált kozbeszeľzési szaktanácsadó

Hatáľidő: 1.2022. máľcius l.,Ż.20Ż2. december 31.
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hivatalban a határozatvégľehajtásáéľt felelős: a Pénzĺigyi és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.
A' hatärozat vćgľehajtĺĹsĺiéľt felelős: lbuda--Béloĺsmegyeľ Vĺĺľosfejlesztő NonpľoÍit Kft.jig1łezctő
igazgatóJa.

N ap ir e n d 7. p o ntj a : D ! ntés k ö lt s égv etés i dtc s op o rto s ít ds o k e lfo g adds óró I
(Irúsbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest tr'őváros III. Keľĺilet iĺuaa-ľoľásmegyeľ Önkormányzat Képviselő-testiĺletének

59lŻ022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy

1. az onkormányzat ,'oBVF által lebonyolított lakossági konzultációk, közĺisségi
programok költségei'' költségvetési sorra 1 .112.724 Ft-ot átcsopoľtosít, melynek
foľľása a ,,Monostor-Dósa zebľa kivite|ezés" kiadási költségvetési soľ. Így az
OBVF által lebonyolított ,,OBVF által lebonyolított lakossági konzultációk,
közösségi progľamok költségei'' sor kiadási e|oirźnyzata 4'll2.7Ż4 Ft-ľa nő

2. a 
',A 

kĺizösségi tervezéssel előkészített közteľület fejlesztés, k<jz és zöldterületek
fejlesztése'' kiadási költségvetési sort megbontja az alábbiak alapján:

3. a ,,BDK tervezés'' kiadási költségvetési sorra l.805.680 Ft-ot átcsopoľtosít,
melynek foľrása a ,,Monostor-Dósa zebľa kivitelezés" kiadási koltségvetési soľ.
Igy a,,BDK tewezés" költségvetési sor kiadási előirźtnyzata 6.007.l00 Ft-ľa nő

4. a ,,BM bölcsődei kapacitásbővítés (Solymár u.)'' kiadási költségvetési soľra
21'000.000 Ft_ot átcsoportosít, melynek forľása a ,,Monostor-Dósa zebľa
kivitelezés'' kiadási költségvetési soľ. ĺgy a ,,BM bölcsődei kapacitásbővítés
(Solymár u.)'' sor kiadási előirányzata l95.0Ż3.879 Ft-ra változik

5. a ,,Kerékpáľos közlekedési fejlesztések'' költségvetési sorra 4.000.000 Ft-ot
átcsopoľtosít, melynek forrása a,'SECAP vállalások'' kiadási koltségvetési sor.

Megnevezés ElÍíirányzat

Kisléptékií fejlesztések kivitelęzés 300.000.000 Ft

OBVF által lebonyolított lakossági
konzultációk, közösségi progľamok
költségei

4.112.724 Ft
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Igy a ,,Kerékpáros közlekedési fejlesztések'' sor kiadási előirányzata 12.000'000
Ft-ra nő

6' az ,,Út, járda, paľkoló és közmtíhá'lózatok tervezése'' költségvetési sorra
4.000.000 Ft-ot átcsopoľtosít, melynek forľása a ,,SECAP vállalások'' kiadási
kĺiltségvetési sor' Így az ,,Űt, jźrda, parkoló és kĺjzmtĺhálózatok tervezése'' sor
kiadási előirányzata 42.968.740 Ft-ľa nő.

l'elelős: Polgármester
obuda_B ékáSme gyeľ Városfej lesztő Nonprofit Kft .

Hatáľidĺĺ: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egylrarrgú)

A PolgáľmesteľÍ Hivatalban a határozatvégrehajtásáéľt felelős: a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
vezetője.
A határozat végľehajtásáéľt felelős: Óruaa-nénásmegyer Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft. ügyvezető
igazgatőja.

Napirend 8. pontja: Az obudai Múzeum intéanényi stratégidjónak, g1łííjteményfejlesztési stratégiójdnak,
revíziós és selejtezési szabdlyzatdnak, digitalizlźlósi stratégilźjónak és
k üIdetés ny ilat kozatdnak fen ntartó óltali jóvdhagJ, đs a
(Iľdsbeli)
E lőterjesztő: Béres Andrós alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet ouuaa-ľékásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testĺĺletének

60/2022. (II. 15.) Hatáľozata

az Óbudai Műzeum intézményi stratégiájánaĘ gyűjteményfejlesztésĺ stľatégiájának, ľevíziós
és selejtezési szabáiyzatának, digitalizálási stľatégiájának és kĺildetésnyilatkozatának
fenntaľtó általi j óváhagyásáľól

A Képviselő-testület

tryy határoz' hogy
l. jővźthagyja az obuda Múzeum intézményi stratégiźĄát, gyűjteményfejlesztési

stratégiźĄźń, revíziós és selejtezési szabályzatźú, digitáIlis stratégiáját és a
küldetésnyi|atkozatáú az e|őterjesztés melléklete szerinti taľtalommal.

2. fe|hatalmazza a Polgáľmestert az Óbuda Múzeum intézményi stratégiájának,
gyűjteményfejlesztési stratégiźĄának, revíziós és selejtezési szabźiyzatźtnak,
d i g itál i s str até giáj ának é s a kü l deté sny i l atko zatának aläír ásár a'

(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban ahatározatvégrehajtásáéľt felelős: a Kłiznevelési és Kultuľális Főosztály
vezetője.

Napírend 9. pontja: Emléktlźbla-daftós Csuklźs Istvdn tiszteletéľe
(rdsbeli)
Előterjesztő: Béres Andrds alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuaa-ľékásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő_testületének

6112022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testĺilet
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ígyhatźroz, hogy támogatjaNagy Anna kéľését, és emléktáb|źLtźLllíttatCsukás lstván
tiszteletéľe.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 30 nap
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hĺvatalban ahatározat végrehajtásáért felelős: a Kabinet Iľoda vezetője.

Napirend 10. pontja: Csillaghegl Sport Csillagai emlékkő óllítdsa
(Iłá"sheIÍ)

Előteł.1es'aő?BéresAndrđsnlpotgđrmeĺer

Budapest ľ'őváľos III. Keľület Óruaa-ľoLásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testületének

621202Ż. (il. 15.) Határozata

A Képvĺselő_testület

ígyhatároz, hogy támogatja a Római Spoľt Egyesület és a Csillaghegyi Polgári Köľ
Egyesület kérését, és emléktáblźLt ált'íttat Csillaghegy Sport Csillagai tiszteletére.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 30 nap
(Szavazott 19 képviselő: 19 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban ahatározat végľehajtásáéľt felelős: a Kabinet lľoda vezetője.

Napirend I1. pontja: A 2022 évi KözmíĺvelĺídésÍ Cselekvési terv elfogaddsa
(Irásbeli)
E lőterjesztő: Béres Andrós alpolgdrmester

Budapest Főváros III. Keľület obuda-Békásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testületének

63lŻ02Ż. (II. 15.) Határozata

a 2022. évi Ktizm ĺĺvelődési C selekvési teľv elfo gadásáľól

A Képviselő-testĺilet

űgy határoz, hogy jóvźlhagyja a 20ŻŻ' évi kozművelődési cselekvési tervet az
előterjesaés melléklete szerinti taľtalommal
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2022. mfucius |.
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban ahatározat végľehajtásáéľt felelős: a Kiiznevelési és Kultuľálĺs Főosztály
vezetője.

Napirend 12. pontja: A Fővórosi Szabó Ervin Könyvtór ,,Könyvet Hdzhoz" szolglźltatdsróI készí'tett 202I. évi
beszdmoIója
(Irdsbel)
Előterjesztő: Béres Andrds alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Ótuaa-ľékásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének

64/20Ż2. (tr. 15.) Hatźľozata

A Képviselő_testĺilet
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űgy határoz' hogy elfogadja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ,'Kcinyvet Házhoz"
szolgáltatás üzemeltetéséľől készített Ż0Ż|. évi beszámolóját az elóterjesztés
melléklete szerinti taľtalommal
tr'elelős: Polgármester
Hatáľidő: 2022' március |'
(Szavazott 20 képviselő: Ż0 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végrehajtásáéľt felelős: a Ktiznevelési és Kulturális Főosztály
vezetője.

Nspirerud lL pontja; Ikillurólis íntézményck 2022' é:,i munkaterueinekelJbgaddsa
(nisbeli)
Előteľjesztő: Béres Andrds alpolgórmesÍer

Budapest Főváľos III. Keľütet Óbuda-néľásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

65/Ż022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testület

űgy hatźlroz, hogy

1. jóváhagyja az Obrdai Platán Könyvtáľ 20Ż2. évi munkateľvét az előteľjesztés
melléklete szerinti taľtalommal.

2. jővźthagyjaazobudaiMúzeum 2O2Ż. évimunkatervétazelőterjesztés melléklete
szeľinti taľtalommal.

3 . jőváhagyja a, obuđai Társasköľ Művelődési Ház 2022. évi munkate wét az éves
szo l gáltatási teľwel az előterjesztés me l léklete szeľinti tartalommal.

tr'elelős: Po1gármester
Hatáľidő: 2022. március l.
(Szavazott 20 képviselő:20 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hĺvatalban ahatározat végrehajtásáéľt felelős: a Köznevelési és Kultuľális Főosztály
vezetője.

Napirend 14. pontja: Az önkormdnyzat tulajdonában óIló 1037 Bp., SzőIőkert u. 6. satm alatti ingatlanban
raktdrterťilet ideiglenes, bíltortórolós céIíl biztosíttźsa obuda-Békdsmegler Cigdny
Nemzetis égi onkormdnyzat részére
(Irdsbel)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Ónuda-nétásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

6612022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

az Onkoľmányzat vagyonáról és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 17l20l4. (vI. 2.) önkoľmányzati ľendelet 21. $-a figyelembe
vételével űgy határoz, hogy

hozzáł,jáł,ral a Budapest Főváros III. kęľülęt' Óbuda_gekásmegyer Önkormányzat
tulajdonában álló 1033 Budapesto Szőlőkeľt utca 6. sztlm alatti,l882Żl12 hrsz.-ú,
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,,kivett üzem és udvaľ'' művelési ágű, 2I.506 m2 alaptertiletiĺ ingatla[ ',D''
csarnokában, a jelen előteľjesztés mellékleteként csatolt alaprajzon megjelölt, külön
bejáratú, fszt.l7l' jelíi,42,,17 m2 alapterületti 

',előtér" 
és fszt.l72.jelű, 22,81 mz-es

,,tárolő" helyiségek ľaktáľ funkciójú, páůyázaton kívüli, téľítésmentes
használatba adásához Ótruaa-néľásmegyer Cigány Nemzetiségi
onkormányzata (székhely: 1033 Budapest, Fő téľ 3', azonosítő: Ol-98-O0277Ż,
adőszám: l5503183-1-4l, képviselő: Szabó ZsoltIván elnök) ľészére.

A térítésmentes használatba adás jogalapjátMagyaľország helyi Önkormányzataiľől
sző|ő 2011. évi CLXXXIX törvény 23. $ (5) bekezdés 11a. pontja: szociális
szolgáltatások és ęllátások, amelyek keľelében települesi támogatás állapithatÓ meg,
vłrlalIlillt l9. polrl.ja: neĺĺrzetiségi tigyek képezi.

A használati szeľződés 20Ż2.március 1. napjátől2022. augusztus 3l_ig ktithető
meg.

obuda-nekĺSmegyer Cigány Nemzetiségi onkormányzatának a használati
szeľződésben vállalnia kell, hogy amennyiben az ingatlan értékesítéséről képviselő-
testületi határozat születik, a határozathozatal napjától szźlmított 30 napon belü|
(amennyiben ez a nap Ż02Ż. augusztus 3l-nél koľábbi időpontra esik), a használt
ingatlanľészt maľadéktalanul kiüríti és az áfuételkorival megegyező állapotban
biľtokba adja,a Használatba adó részéľę.
Felelős : az obudai Vagyonkezelő Nonpľofi t Zrt. v ezérigazgatőja
Hatáľidő: a dĺjntést követő 30 nap
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen' egyhangú)

Ahatározat végľehajtásáéľt felelős: a" Óbudai Vagyonkezelő NonpľofitZrt.vezérigazgatőja.

Napiľend 15. pontja: Döntés a Bp. III. ker. Mozaik u 7. szdm alatti ingatlant érintő elővlźsórlđsi jogról
(rdsnery
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľütet Óbuda-ľéLásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testületének

67/Ż0Ż2. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testület

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak fęletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 17l20l4' (vI. 2.) önkoľmányzati ľendelete l6. $ (1) bekezdés a)
pontja a|apján űgy hattroz, hogy

a COLoRTEX Kft. (1034 Bp.' Bécsi út 134., képviseli Hauer lrén ugyvezető) l/l
arányű tulajdonában lévő Budapest III. kerülęt, belteľĺilet l9294ll, 19295l|,
19296ll,19297ĺl, |9Ż9811,1929914 és 19Ż9915 helyrajzi számű kivett raktáľ,uzlet
és iroda, műhely és kivett üzem megnevezésu ingatlanok egyben torténő értékesítése
kapcsán a Gastszolg Kft. (1145 Bp.' Bácskai u. 35., képviseli Tóth Ferenc
ĺ'igyvezető) vevójelölt ajánlatźhan meghatározott feltételekkel: vételár 900.000.000,-
Ft, ebből 90.000.000,- Ft azonnali megfizetése,372.400.000'- Ft 20Ż2. február 28-
ig, a még fennmaradó 437.600'000,- Ft- pedig 2022.március 14-ig töľténő
megfizetéssel a Bp. III. Mozaik u.'7. sz. alatti ingatlanegyüttesľe vonatkozó bérleti
szeľződés és annak a3. sz. mellékletét képező elővásáľlásijogot alapító szerződés
alapján biztosított elővásárlási jogźxal nem kíván é|ni, egyben fe|hatalmazza dr. Kiss
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Lászlo polgármestert a dontésnek megfelelő intézkedések és a szükséges
nyilatkozatok megtételére és aláírásálra.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: folyamatos
(Szavazott 20 képviselő: 19 igen' 1 taľtózkodás)

Ahatározat végľehajtásáéľt felelős: az obudai Vagyonkezelő NonprofrtZÍt.vezérigazgatőja.

Napirend 16. pontja: Diintés a 1039 Bp., Kossuth Lajos üdtłlőparti' 63660 hrsz-ú ingaĺlan, 10.147 m2 és a
63659 hrsz-íl, 2076 m2 teriiletíí ingatlanokat bérlő GS Római Tenisz CIub Kft. bérleti
s ze rződ é s é ą e k mó do s ĺ!ół d r ó !
(rdsbcli)
E l(íterjes ztő: Cze glé dy Geľgő alpo lg drmester

Budapest Főváľos III. Keľůilet Ónuaa-ľéľásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

681202Ż. (II. 15.) Hatőrozata

A Képviselő-testiilet

az Önkoľmányzat vagyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 17 ĺ2014. (vI. 2.) iinkoľmányzati ľendelete 16. $ (1) a) pontja
figyelembe vételével űgy hatáľoz' hogy

hozzájárl| az önkormányzati tulajdonú 1039 Budapest, Kossuth Lajos
üdĺilőparti, 63660 hrsz.-ú ingatlan 10.110 m2-es ľésze és a ó3659 hrsz.-u,2.076 mŻ

területű (vizi-, keľékpáľos és tenisz spoľttelep funkciójú) ingatlan ,béľleti
jogviszonya tárgyźlban létrejött - Budapest Főváľos III. keľĺilet, obuda-
Békásmegyeľ Önkoľmányzata nevében és megbízásából eljáľó Óbudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., mint Bérbeadó és a GS Római Tenisz Club Kft.
(mint Béľlő, székhely: l039 Budapest, Kalászi köz l0/C., cégjegyzékszám:01-09-
381630, adószám: Ż9|64Ż17-2-41, képviselő: Tomsits Kľisztián ügyvezető) -
béľleti szeľződésének módosítńsáthoz, a következők szeľint:

a bérleti szerződés 6.3. pontja:

A Felekľogzítik, hogy a Béľlemény hasznáIatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, azt
sem egészben, sem részben nem ĺehet albéľĺetbe adni.

a kĺivetkezők szeľint módosul

A Felek rogzítik, hogy a Bérleményt albérletbe adni nem lehet. A Béľlemény egl
ľészének üzemeltetésbe torténő adósóhoz Bérb eadó előzetes, írósbe l i hozzáj óľulás a
szülĺséges'. A Béľbeadó hozzájórul, hogy a Bérlemény terüĺetén miikodő
vendégĺdtóegłséget a béľĺeti jogviszony fennáIlósa alatt a First Page Invest Zrt.
(székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 2., A. épületfszt. 5', cégjegłzélĺszóm: 01-l0-
14]374, adószám: 25569768-2-41, képviselő: Sobják Dániel vezérigazgató)
iłzemeltesse' A Fiľst Page Invest Zľt. tevékenységééľt -jelen szerződés keľetei között

- a BérIő teĺjes kaľű.felelősséggel taľtozik.

Felelős : az obudai Vagyonkeze l ő Nonpľofi t Zrt. v ezérigazgatőj a
Hatáľidő: a döntést követő 60 nap
(Szavazott 20 képviselő: Ż0 igen, egyhangú)

Ahatá,rozat végľehajtásáéľt felelős: a" obudai Vagyonkezelő NonpľofitZrt.vezérigazgltćlja.
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Napirend 17. pontja: A 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6. szám alatti, 18822/12 hrsz,-ti ingatlan értékesí,tésére
kiírt póIy ózat érté kelése
(Irdsbel)
E lőteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Kerület Óĺuda-ľéLásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

69/Ż0Ż2. (II. 15.) Hntározata

A Kópvisclő-tcstülct

a 17l20|4.(YL2.) s'z. ľendelete ló. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott fellratalrrrazás
alapján tryy hatźroz a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
ülé s én elhangzott módos ító j avaslatra fi głele mmel hogy

l.a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-gekesmegyer onkoľmányzat tulajdonában
álló l033 Budapest, Szőlőkeľt u. 6. szám alatti,l88ŻŻl12helyrajzi sztmű ingatlan
éľtékesítésére kiít nyilvános pźiyázatot eredménýelennek nyilvánítja, tekintettel
arľa, hogy érvényes pályázati ajźnlat nem éľkezett.

2.felkéri az obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt-t, hogy a pźllyźnat eredményéről
szóló javaslatot a Képviselő-testület elé döntéshozatalra nyújtsa be.

Felelős : obudai Vagyonkeze l ő Nonprofi t Zrt. v ezérigazgatőj a
Hatáľidő: a döntést kövętő 60. nap
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

A'határozat végľehajtásáért felelős: az obudaĺ Vagyonkezelő NonpľofrtZľt.vezérigazgatőja.

Napirend 18. pontja: ,ąz óbudai Vagyonkezelő Nonprojit Zrt. 2022. évi íizleti terve, valamint a Képviselő-
testiilet 775/2019. (ruI. I9.) szdmú határozatóval elfogadott,. a Budapest Fővdros
III. Keriilet obuda-Békdsmeg)er onkormónyzat és az obudai Vagłonkezelő
NonproJit Zrt. közijtt létrejöu KiizszolglźItatdsi Szerződéshez (keretszerződés)
kapcsolódó 2022. évi Eves Közszolglźltatdsi Szerződés elfogadása
(Irósbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda_nékásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületének

70/2022. (II. 15.) Hztározata

az obadai Vagyonkezelő Nonprolit Zrt. 2022. évi iizteti terve, valamint a Képviselő-testíilet
775/20tg. wi. lg.) szómú hatdrozatóval elfogadott, a Budapest Fővdros III. Keriitet obuda-
Békdsmegyeľ onkoľmdnyzat és az ibudai Vagyonkezelő Nonprojit .Zrt. kiizött tétrejött
Könzolgóltatósi Szerződéshez (keretszerződés) kapcsolódó 2022. évi Eves Köazolgáltatósi
S zerződés e lfo g adds dľó l

A Képviselő-testĺilet

iryy határoz, hogy

l. az elóterjesztés melléklete szerinti tartalommal , az alttbbi fo számok mel'lett az
obudai Vagyonkezelő NonpľofitZrt.20Ż2. évi ĺizleti tervét elfogadja

Ż022. december 3 l -i zárő-terv adatok:

Értékesítés nettó áľbevétele: 797 802 EFt
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Egyéb bevételek:
E'gyéb ľáfordítások:
Műkodési költségek cisszesen:
Eb ből sz e nl é lyi j e ll e giÍ ľćlfurdít ás ok :

Adőzott eľedmény:

916 901 EFr
Ż 286 EFt

I 043 979 EFt
585 I IB EFt

398 EFt

Ż. az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Képviselo-testĺilet
775lŻ012. (xII.l9.) száInú ha'tározatával elfogadott' a Budapest Főváľos IlI.
KerĹilet obuda-BékáSmegyer orrkormányzat valamint az obudai Vagyonkezelő
Nonpľofit ZrÍ. kozott létrejött Közszolgáltatási Szerződéshez (keľetszerződés)
kapcsolódó ?0?2. évi Ér,es Kozszolgáltatási Szeľzodést azzal,hoę,Y a szerzőcĺés
aláíľásakor _ a szerzoéés lényeges tarłalnlát ĺrcĺtl éľiĺltve és az Onkoľnłálryzat
éľdekeit nenr séftve - a teľvezettöl el lehet téľni.

Felelős: Polgáľnresteľ'
obuda i V agyon keze l ő N o n pľofi t Zrt. v ezér i gazgatőj a

Határidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: 20 igen, egyhangú)

Ahztározat végľehajtásáéľt felelős: az Óbudai Vagyonkezelő NonpľofitZrt.vezérigazgatőja.

Nap irend 1 9. po ntja: S zavazatszómlóló b izottslíg i tago k megválas ztdsa
(rásbeIi)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegyző

Budapest Főváľos III. Keľület ou,,aa-ľéLásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testületének

7tl2022. (II. 15.) Határozata

A Képviselő-testület

aválasztźlsi eljáľásról szoloŻ013. évi XXXVI. toľvény 24. $ (l) bekezdése alapján
az elóterjesztés mellék|etében szereplő személyeket választja megszavazatszámlálő
bizottsági tagnak.
Felelős: jegyző
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 20 képviselő: l3 igen, 1 nem,6 tartózkodás)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáéľt felelősz a jegyz(i útján a Szervezési Főosztály
vezetóje.

Zárt ülés

Napirend I. pontja: Az Egésnéges Budapest Program keretében beszerzett oľvostechnológiai eszközök
(I!I iitem) ing1łenes használatba addsa
(IrúsbeI)
EIőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester
(Rendes iilés 20. pontja)

(Az Motv. 16. s a bekezdés c) pontja szerint ,,A Képviselő-ĺestület zárĺ iilést tart ... vagyonával való
ľendelés táľgłalásakor.
Az Mon. 52. s @ bekezdése szerint a záľt iilésről és az iilésen elfogadott 72/2022. (II.15.) hatáľozatról
kalon I/S/B9-2/2022. jegłzőkĺ)nyv és hatóroząt kivonat készüĺ.)

Napirend 2. pontja: Fellebbezés a Főépítészi és Vĺírostervezési lroda I/I62/26/202l szómú és a
I/I 62/2 7/2 02 l szómíl döntéseivel szemben
(rósbet)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgóľmester
(Rendes iilés 2l. pontja)
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(Az Mön. 16. s O bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselő-tesĺtilet zarĺ iilést tart '.' c)nkoľnlányzclĺi
h aĺ ós ági ügł t ár głal ds akor.
Az Mön' 52. ś (2) bekezdése szerinĺ azáľt ülésrőĺés azĺilésen eĺfogadott 72/2022. (II.I5.) hatćirozatról
kĹilön I/S/B9-2/2022. jegyzĺíkönyv és hatáľozaĺ. kivonat készüI.)

Nopirend 3. pontja: Fellebbezés c Főépítészi ĺts VĺÍrostervezési lrodo I/36I/l7/202l szómú és a
I/3 6 I/ l 8/2 02 I s zĺÍmíl dö ntés e ivel szembe n
(rásheli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő aIpolgármester
(Reniles iilés 22. ponłjý

@z Mön' 16. s a bekezdés a) pontja szerint ,'A Képviselő-testület zárt üĺést tnrt .'. önkoľnlónyzati
hato s agi ü gł t ar gyaĺ as a koľ.
Az Mön. 52. s a bekezdése szerint a zárt iilésrőĺ és az i]lésen elfogadott 74/2022. (II.1s.) hatćiľozatról
kiilon I/S/89-2/2022. jegłzőkönyv és határozat kivonat készül.)

Napiľend 4. pontja: Fellebbezés a Főépítészi és Várostervezési lroda I/995/4/2021 számĺl és a I/995/5/202I
s zĺim ĺl dö nté s e iv e I s ze m b e n
(rttsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester
(Rendes iilés 23. pontja)

(Az Mon. 46. s O bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselő-testüIet zárt ĹłIést taľt ... Ónkoľnlányzati
h at ó s ági ügl t áľ g,lal ás akor).
Az Mon. 52' s a bekezdése szeľint a zárt ülésről és az ülésen elfogadotĺ 75/2022. (II.15.) hatáľozatról
kulon I/S/B9-2/2022. jegłzőkÓnyv és határozat kivonat készüĺ.)

Napirend 5. pontja: SzocÍális egyéni kérelmek iigyében született döntések ellen benyújtottfellebbezések és
méltúny oss óg i ké relme k e lblírdlása
(Irdsbeli)
E lőteľj es zt ő : T urg o ny i D dn ie l A bs o Io n alp o l g ĺÍrme st e r
(Rendes ülés 24. pontja)

(Az Mon. 16. ś (2) bekezdés a) pontja szeľint ,,A Képviselő-testület záľt ülést tart '.. onkormányzaĺi
hatósági ügł tárgłal ásakor.
Az Mon. 52. E a bekezdése szeľint a zart ĺilésről és az ĺilésen elfogadott 76-90/2022. (II.15.)

hatćirozatolĺľóI külon I/S/B9-2/2022. jegyzőkonyv és hatáľozat kivonat készül.)

K.m.f.
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