
BUDAPEsľ ľovÁnos nI. rtrRÜlnl,
Óľuoł_ľÉrÁsľĺnGYER oľronľĺÁľyzłľł
Szám: Ilsl89-l0l2022.

KIVONAT
amely készült Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer onkoľmányzat
Képviselő-testületének2022. augusztus 11_én (csĺitiirtiikiin) 8.30 órai kezdettel,
aYároshźna tanácskozó teľmében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 2l.) megtaľtott

- r e n d k í v íi l i _ülésének jegyzőkönyvéből.

Budapest Főváľos III. Kerütet Óbuda_Békásmegyeľ onkormálnyzatKépviselő-testĺiletének

25112022. (WII. 11.) Határozata

A Képvĺselő_testĺilet

llgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Parkolási rendszer műkĺjdtetésével kapcsolatos dĺjntések
A) Rendelet-tervęzet a keľiilet kozterületein a járművel töľténő várakozts ľendjéľól szőlő 3412021.

(X. 1.) önkormányzati ľendelet módosításáról
B) Óbudai Parkolási Nonproťlt Kft. közszolgáltatási szeľződésének módosítása
C) Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Föváros III. kerületi Óbuda_gékásmegyeľ

onkoľmány zata kozott létrej ött együttműködési megállapodás módosítása

!) Fonás biztosítása az ezekkel kapcsolatos feladatok végľehajtásáľa
(rásbeli)
Előteľjesztő: Béľes András alpolgáľmester

2. Rendelet-tervęzęt a vásárcsarnokok, piacok és üzletközpontok létesítéséről és miĺkĺjdésük rendjéról
sző|ő l9l20l4. (VI. 2.) önkormányzati ľendelet módosításáról
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Czeg|édy Gergő alpolgármesteľ

3. Adósságszolgálattal és átmenetileg szabad pénzeszkozök elhelyezésével kapcsolatos döntések, és
azSZMSZ módosítása
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lźszlő polgármesteľ

ł. Óbuda_g ékásme gyer Ukrán Nemzeti ségi on korm án y zat támo gatása
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lźszlő polgármesteľ

5. Javaslat felterjesĺési j og gyakoľlására
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss Lászlő polgármester

6. Óbuda-gékásmegyer Városfejlesztő Nonpľofit Kft. źIltal kezelt költségvetési soľok
módosítása
(Íľásbeli)
Előteľj eszt ő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ
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7. Döntés alapítványok részére nyújtandó támogatásról
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Burján Feľenc alpolgármesteľ

Zárt ülés
8. Az obudai Kultuľális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatainak elbírálása és a pźiyánat

újbóli kiírása
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lászt'ő polgármesteľ
(Szavazott 16 képviselő: 16 igen, egyhangú)

Napirend 1. pontja: Parkolási ľendszeľ míÍkiidtetésével kapcsolatos dijntések
A) Rendelet-tervezet a keľiilet közteriileteín a jórmúĺvel történő vúrakozds

renďjéľől szóló 34/2021. (X. 1.) önkormdnyzati rendelet módosítdsdról
B) obudai ParkollÍsi NonproJit Kft. köazolglźltatúsí szerződésének módosítósa
C) Budapest Fővóros Önkormdnyzata és Budapest Fővdros III. keriiletí

o b ud a- B é k lźs me gl e ľ o n k o r múny zat a kii zött l ét r ej ött e gl iittm íÍ kö dé s i
me gállapo dds módos ítds a

D) F o r r ús b ízto s ít ds a az eze k ke l k ap c s o lat o s fe la dato k v é g re h aj tás óra
(Irdsbeli)
Előteľjesztő: Béres Andrds alpolgdľmesteľ

A) Rendelet-tervezet a kerület közteriiletein ajáľművel torténő várakozás rendjéről szóló
34/2021. (X. ].) Ónkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda-ľékásmeryeľ onkormányzatKépvĺselő_testülete

elfogadja _ az eloterjesztés l. melléklete szeľinti taľtalommal _ a kerĹilet közterĹiletein a jármĹĺvel
történő vźlrakozás rendjéľől szőlő 34l202l. (X. 1.) önkormźnyzali ľendelet módosításáról szóló
18/2022. tinkormányzati ľendeletet.
(Szav azott 1 7 képvisel ó : 12 igen, 5 taľtózkodás)

Ą Óbudaĺ Parkolási Nonprofit Kft. kazszolgáltatási szerződésének módosítása

Budapest Főváľos III. Keľůilet Óbuda_Békásmeryeľ OnkormányzatKépviselő_testületének

25212022. (VIII. 11.) Határozata

A Képviselő_testület

űgy határoz, hogy

l . a, obudai Parkolási Nonpľofit Korlátolt Felelősségiĺ Táľsaság 2O2l . novembeľ 25 . napján
kötött és 2022. december 31. napjáig taľtó haĺíľozott idótartamra létľejött közszolgáltatási
szeruődést, annak 7.2. pontja alapján a határozott idő lejartaÍól számított további 5 évre'
azaz 2027 . december 3 I . napjáig me gho sszabbítj a.

2. elfogadja a, Óbudai Parkolási Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt közszo|gźitatási szęrződését az előteľjeszés 3. melléklete
szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgáľmesteft a megállapodás aláírźsźlra.
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3. a 2. pontban megjelölt közszolgáltatási szerződés megkötésekot a szerz(jdés lényeges
tartalmáŕ nem éľintve - az Önkormányzat gazdasági érdekeit figyelembe véve _ az
előteľjesztés 3. melléklęte szerinti tervezettől el lęhet térni.

Felelős: polgármesteľ,
Patócs Petľa, az Óbudai Parkolási Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Hatáľidő: 2022. augusztus 3l.
(Szavazott l7 képviselő: 17 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban ahatározat végľehajtásáéľt felelős: a Jogi lroda vezetője.
Ahatározat vógľehajtásáért felelős: az obudai Paľkolási Nonpľofit Kft. iigyvezetőigazgatőja.

C) Budapest Főváros onkoľmányzata és Budapest Fővóros III. keľületi obuda-Békásmegłer
o nkoľ m ónyz at a ka z a t t l é tr ej o t t e głüt t műkö dé s i m e g ál l ap o dá s mó do s ít ó s a

Budapest Főváros III. Kerület obuda-nékásmegyer OnkormányzatKépviselő_testületének

253ĺ2022. (VIu. 11.) Hatáľozata

A Képviselő_testiilet

úgy határoz, hogy felkéľi a polgáľmesteľt a Fővárosi onkormányzattal kötött paľkolás
üzemeltetési és beruházási fęladatok ellátásáról szóló együttmiĺködési megállapodás módosítĺĺsa
éľdekében szükséges egyeztetések lefolýatásáľa, valamint a végleges megállapodás-módosítás
képviselő-testületi döntésre töľténő előterjesztéséľe.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2022. szeptembeľ 30.
(Szavazott 17 képviselő: 17 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľĺ Hivatalban ahatározat végľehajtásáért felelős: a Jogi lroda vezetője.

D) Foľr ós biztos ítás a az ezekkel kapc s olato s feladatok vé gr ehaj tds óra

Budapest Főváľos III. Keľiilet Óbuda-ľékásmegyeľ OnkoľmányzatKépviselő_testületének

25412022. (VIII. 11.) Hatáľozata

A Képviselő-testület

a Pénzugyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 30412022. (VIII. 9.)
hatfuozata a|apján űgy határoz, hogy

a Fővárosi onkormányzat állrtal. a fovárosi paľkolási ľendszer feltételľendszerének 2022.
szeptember 5-étől bevezetett módosításának végrehajtása érdekében, a kerületi fizetős
parkolási rendszęľ Ĺizemeltetéséhez szükséges 98.425.000 forintot az általános taľtalék
költségvetési sorľól, az a|élbbi költségvetési sorokra csoportosít át:

a) 2l.590.000 ťorintot a ,,Meglévő ťĺzętő övezęt foľgalomtechnikai felülvizsgálta''
költségvetési sorra, valamint

b) 76.835.000 forintot a 
',Fővárosi 

parkolási ľendelęt módosítĺása miatt felmeriilt költségek''
új költségvetési sorľa.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2022. augusztus 31.
(Szavazott l7 képviselő: l7 igen, egyhangú)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Jogi lroda vezetője,
valamint a Pénzĺigyi és Gazdálkodásĺ Főosztály vezetője.
Ahatározat végľehajtásáéľt felelős: az Óbudai Parkolási Nonpľofit Kft. iigyvez ető igazgatőja.

Napirend 2. pontja: Rendelet-teľvezet a vdsdrcsarnokok, piacok és iizletközpontok létesítéséról és
műíködésiik rendjéľdl szóló 19/2014. (W. 2.) önkormónyzati rendelet
módosítlÍsóról
|Írĺsĺelą
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet obuda_ľékásmeryeľ Onkoľm ányzat Képviselő-testülete

elťogadja - az e|őterjesztés 1. melléklete szeľinti taľtalommal _ a vásáľcsaľnokok, a piacok és az
üzletközpontok létesítéséľől és miĺködésük ľendjéľől szőlő l9l20l4. (u. 2.) önkormányzati ľendelet
módosítĺásáró l szóló 19 12022. ön koľmányzati ľendeletet.
(Szavazott l7 képviselő: 17 igen, egyhangú)

Napírend 3. pontja: Adóssdgszolgólattal és dtmenetileg szabad pénzeszkijziik elhelyezésével
kapcsolatos döntések, és az SZMSZ módosítdsa
(Irúsbelí)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszló polgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület Ónuaa_Békásmeryeľ Onkormányzat Képvĺselő_testületének

25512022. (vul. 11.) Határozata

A Képviselő_testület

űgyhataroz,hogy
1. az Önkoľmźnyzat költségvetési számlájárőI az źúmenetileg szabađ péĺzeszközeiből 4

milliárd foľintot a Raiffeisen Bank befektetési aján|ataalapján- a legkedvezőbb befekte-
tés elvének figyelembe vételével l}hétrę lekĺjti, egyúttal felhatalmazzaapolgźlrmestert
a betétlekötési bizonylat a|áírźséra.

2. Az onkoľm źnyzatköltségvetési számlájaľó| az átmenętileg szabađ pénzeszközeiből 1,5

milliráľd forintot a Raiffeisen Bank befektetési ajźln|ata alapján- a legkedvezőbb befek-
tętés elvének figyelembe vételéve|2hétrę leköti, egyúttal fe|hatalmazzaapolgźlrmesteľt
a betétlekĺjtési bizonylat alźńrására.

3. A lakáséľtékesítés a|számLán lévő átmenetileg szabad pénzeszkozeibol I,2 milliárd
forintot a legkedvezőbb befektetés elvének ťrgyelembe vételével lŻ hétre leköti,
egyúttal felhatalmazza apo|gźltmestert a betétlekötési bizony|at aláírására.

4. Elfogadja az Adósságszolgźtlat kĺlltségvetési soľ megemelését 115 70l 570 Ft-tal,
melynek foľrása a betétlekötésből származő kamatbevétel.

5. Az onkoľm ányzatEgészséges Budapest alszám|ájáről az Egészséges Budapest progľam
keľetében biztosított beľuhlŁási célú költségvetési támogatásből' szźlrmazó, átmenetileg
szabaďpénzeszkĺjzeit - 900 millió Ft - Diszkont Kincstárjegy vásáľlásával hasznosítja,
azza|, hogy a támogatási cél határidőbęn történő megvalósulását a befektetés nem
veszélyeztetheti. Az Önkormĺányzat az így elért hozamot, kamatbevéte|t kizźrő|ag a
tĺĺmogatott tevékenységgel kapcsolatos kiađásokra hasznáIhatja fel, egyuttal
fęlhatalmazza a po|gármestert az értékpapíľ műveletek lebonyo|ításźůloz kapcsolódó
do kumentu mok aláír ź"sźr a.

418



6. Az onkormrĺnyzat EPB Víziorgona alszámlájáről az Egészséges Budapest
Gyeľmekszakľendelő progľam kerętében biztosított beruhtŁási célú kĺiltségvetési
támogatásből szźlrmazó, átmenetileg szabadpénzęszkozęit - 600 millió Ft - Diszkont
Kincstaľjegy vásáľ|ásával hasznosítj a, azzal, hogy a tĺímogatási cél határidőben töľténő
megvalósu|ását a befektetés nem veszélyeztetheti. Az Önkormányzat az így e|ért
hozamot, kamatbevételt kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokľa
használhatja fel' egyúttal felhatalmazza a po|gáľmesteľt az értékpapír műveletek
lebonyolításiíhoz kapcsolódó dokumentumok aláíľásaľa.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 17 képviselĺĺ: 17 igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a határozat vógľehajtásáért felelős: a Pénzügyĺ és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmegyeľ onkorm ányzat Képviselő_testülete

elfogadja _ az elóterjesztés l. melléklete szerinti tartalommal _ az Önkormányzat Szeľvezeti és
Működési Szabáiyzatőről szóló 22120113. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáľól szóló
20 /2022. önkoľmányzati rendeletet.
(Szavazott 17 képviselő: I7 igen, egyhangú)

Napírend 4. pontja: obuAa-nékúsmegler Ilkrón Nemzetíségi onkormdnyzat túmogatósa
(Irúsbelí)
Előterjesztő: Dr. Kíss LlÍszló polgúrmester

Budapest Főváros III. Kerület obuda_ľékásmeg;rer OnkormányzatKépvisető_testĺiletének

25612022. (Wil. 11.) Hatáľozata

A Képvĺselő_testüIet

úgy hataľoz,hogy
t. az Óbuda-Békásmegyer Ukľtĺn Nemzetiségi Önkoľmźnyzat2.000.000 Ft-os támogatását

jőváhagyja, és egyúttal felhatalmazza a polgáľmesteľt a trĺmogatási szerzódés aláírásfua.
A támogatás kizáľőlag az e|oteqesztés melléklete szeľinti célľa és támogatási időszakon
belül használható fel.

2. 2.000.000 Ft-tal megemeli a Nemzetiségi ĺinkoľmányzatok támogatásďUkľán
Nemzetiségi Önkormźnyzat kĺĺltségvetési soron ta|áIhatő foľrásösszeget - melynek
foľrása a 01 K5 Egyéb mtĺködési célú kiadások - általános taľtalék keret.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a döntést követő 60. nap
(Szavazott 17 képviselő: 17 igen, egyhangú)

A Polgármesteľi Hivatalban ahatározat végľehajtősáért felelős: a Fenntarthatóságĺ' Ifjúsági'
Civil és Nemzetiségĺ Osztály' valamint a Pénzĺĺgyi és Gazdálkodási Főosztáůy vezetője.

N ap ír e n d 5. p o ntj a : r av as lat fe lt e rj e s zté s i j o g gl a k o ľl ds d ra
(Irósbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss Llźszló polgáľmester
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Budapest Főváros III. Keriitet onuda_Békásmegyer onkoľmányzat Képviselő_testĺiletének

25712022. (vm. 11.) Határozata

A KépvÍselő_testiilet

úgy határoz, hogy a ,,Javaslat felterjesĺési jog gyakorlásáľď' című előterjesztéshez Puskás
Péter képviselő módosító javaslatát, amely szerint a helyi építési szabá|yzat kĺitelezően
legfeljebb két személygépkocsi elhelyezését írhassa elő, nem fogadja el.
(Szavazott 17 képviselő: 5 igen, 8 nem, 4 taľtózkodás)

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuda_ľékásmegyer OnkoľmányzatKépviselő_testületének

25812022. (vI[. 11.) Határozata

A Képviselő_testiilet

űgyhataroz,hogy

l) élni kívan az Alaptörvény 32. Cikk (l) bekezdés j) pontjában foglalt felterjesztési joggal
és kezdeményezi:

- az országos telepiilésrendezési és építési követelményekről szóló 253ll997. (xII. 20.)
Koľm. ľendelet módosítását, annak éľdekében, hogy a helyi építési szabályzat
kĺjtelezően legfeljebb négy személygépkocsi elhelyezését írhassa elő;

2) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a felteľjesztéseket az igazságigyi miniszter illetve a terület
szabályozásáéľt felelős miniszter tftjarl a Koľmĺíny részére küldje meg.

Felelős : Polgĺíľmester
Határidő: ahatźrozat elfogadását kĺjvető 30. nap
(Szavazott 17 képviselő: |2 igen,5 tartózkodás)

A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáéľt felelős: a Főépítész, valamĺnt a
Jegyzői Titkárság.

Napírend 6. pontja: ibuda-né*ásmegler VlÍrosfejlesztő Nonprofrt w. dkal kezelt
kö lts égvetés í s o ro k mó dosítős a
(IľlÍsbeli)
E lőte ľj esztő: C zeg lé dy G ergő alp o lg úrmeste r

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmegyer onkoľmányzatKépvĺselő_testületének

25912022. (VIil. 11.) Hatáľozata

A Képviselő_testület

úgy határoz,hogy
1. a,,Spoľtpálya felújítási program'' kiadási költségvetési sorra további 100.000.000 Ft

fedęzetet biztosít a taľtalékkeľet terhére, melynek követkeŹében aZ eloirźnyzat
200.000.000 Ft-ra módosul.
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2.|étrehozza az,,okospadháIőzatbővítése'' kiadási költségvetési soľt, és azon 6.150.000 Ft
fedezetet biaosít a taľtalékkeret teľhéľe.

3.létrehozza,,FoodWave'' kiadási költségvetési soľt, melyen 2.000.000 Ft fedezetet biztosít.
Az átcsopoľtosítás forrása ,,Pályźzat előkészítés'' kiadási költségvetési sor.

4. |étrehozza ,,FoodWave'' bevételi kĺlltségvetési sort 1.500.000 Ft bevételi e|oirźnyzattal.

5. a ,,Szél utcai Bĺĺlcsőde bővítésének és eneľgetikai fejlesztésének tervezése'' kiadási
költségvetési sorra 5.000.000 Ft fedezetet biztosít, melynek forrása az önkormányzati
taľtalékkeľet. A kĺiltségvetési rendezés után a soron 26.336.000 Ft előiranyzat jelenik
meg.

6. az ,,EPP testvérvĺĺrosi projekt'' kiadási költségvetési soľt 9.000.000 Ft-tal megemeli, így
az20.000.000 Ft-ra no. Az átcsopoľtosítás fonása az önkormányzati taľtalékkeret.

7. az ,,IJthźůőzat mtĺtáľgyaihoz kapcsolódó kiskonekciós beavatkozások Csillaghegyen''
kiadási költségvetési soľt létrehozza, és azon 45.000.000 Ft forrást biztosít. Az tlj
előirźnyzat fedezetének egy része _ 12.810.000 Ft _ biztosítható a ,,Csillaghegyi
csapadékvíz elvezetése, kiviteli teľvezés'' költségvetési soľľól, a maradék 32.190.000 Ft
pedig az önkoľm źnyzati kĺĺltségvetés taľtalékkeretéből biztosítható.

8. az ,,Iglő utca vízelvezetésének javítása" kiadási költségvetési soľt létrehozza, és azon
49.000.000 Ft fedezetet biztosít az önkormźnyzati kĺiltségvetés taľtalékkeret terhére.

Felelős: Polgĺáľmester, Óbuda-Békásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetóje
Hatáľidő: 2022.08.3I.
(Szavazott 17 képviselo: 17 igen, egyhangú)

A Polgármesteľi Hivatalban ahatározat végrehajtásáért felelős: a Pénzíigyĺ és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.
A' határozat végľehajtásáért felelős: Ónuaa_nékĹsmegyeľ Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft
iigyv ezető igazgatója.

Napírend 7. pontja: Diintés alapítvónyok ľészére nyújtandó túmogatdsról
(rlÍsbelí)
E lőterj esztő: B urjdn Ferenc alpolgáľmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óbuda_ľékásmegyeľ OnkormányzatKépviselő-testületének

26012022. (vnl. 11.) Határozata

A Képviselő_testület

tryy határoz, hogy az e|óteĄesztés mellékletében szereplő alapítványoknak az abban
meghatźlrozott taľtalommal támogatást nyújt, egyúttal fęIhatalmazza a po|gármesteľt a
támo gatási szer zó dések alźlir ásár a.
Felelős: Polgármesteľ
Hatáľĺdő: 60 nap
(Szavazott 17 képviselő: 17 igen, egyhangú)
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A Polgáľmesteľĺ Hivatalban ahatározat végrehajtásáért felelős: a Fenntarthatóságĺ, Ifjúsági,
Civil és Nemzetiségi Osztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztáůy vezetője.

Zárt ülés

NapÍrend 8. pontja: Az obudai KulturlÍlÍs Köqont NonproJÍt Kft íigłvezetőí pólydzatainak
elbírúldsa és a pdlydzat újbóli kíírúsa
(Irdsbeli)
Előteľjesztő: Dr. KÍss Ldszló polgármester

(A Mötv. 46. s. Q) bekezdés b) pontja szerint ,,A Képviselőłestület zárt ülést tart az érintett
kéréséľe választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízós adása ... tárglalásakor.
Az Mon. 52. s (2) bekezdése szerint a záľt ülésről és az tilésen elfogadott 261/2022. (Wil. 1L)
hatáľozatróI ktłlon I/S/90-6/2022. jegłzőkönyv és hątározat kivonat készül')
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