
BUDAPEST FovÁRoS III. KERÜLET,
oľunł_nnrÁsvĺncYľR oľronľĺÁNyzłľł
Szám: Ilsl89-l0l2022.

JEGYZoxoľyv
amely készült Budapest Fővaľos III. Keriilet, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselő-testületének2022. augusztus 11_én (csüttirtiikiin) 8.30 óľai kezdettel,
a VáľoshtŁa tanácskozó teľmében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21 .) megtartott

_ r e n d k í v ii l í _üléséről.

Jelen vannak: Dľ. Kiss'László polgĺĺľmesteľ, Béľes Andľás, Czeglédy Geľgő, Csongrádi János,
Derda Ádám, Domokos Ágnes, Faľkas Balźns, Gyepes Ádám, Kelemen
Viktória, ori Lászlő' Puskás Péter, Rácz Andrea, Strenner Imľe, Szabó Ákos,
Szkaliczki Tünde, Tuľgonyi Daniel Absolon, Ujfalvi István, (l7 fő) képviselő.

Igazo|tan távol: Rózsa Lászlő Péter (1 fő) képviselő.

Távol: Buľján Feľenc, Dr. Szendľődi Csaba, Zábő Attila (3 ft') képviselő

A Polgármesteľi Hĺvatal részérőlz

Dr. Tas s B ál int alj e gy zó - szervezé s i f ó o sztályv ezeto
Hadnagy Miklós kabinetfőnök
Dr. Szegedi Gábor aljegyzÍĺ _ igazgatási foosztá|yvezeto
Pénzes Dávid kommunikációs osztály mb. osztályvezető
Baráth Andrea fenntaľthatósági, ifiúsági, civil és nemzetiségi osztá|yvezetó
Dr. Szabó Zsuzsanrlajogi iľodavezető
Pętzĺé Pocsai Éva belső ellenőrzési irodavezető
Horváthné Kovács Andrea költségvetési osztályvezető
Joó Ilona vagyonfelügyeleti o sztályv ezető
Komló s Eľzsébet ellenőľzési osztáIyv ezetó
Szalai-Pap p Liza lakásügyi foo sztályv ezető
Kisné Balázs Enikő közoktatási és kulturális foosztályvezeto
Maksa Katalin adóügyi fÍ5osztá|y részéról
Kittlerné orosz Valéria pénzÍj;gyi és intézményi osztźiyvezetó
Czékő Gábor Óbuda- Békásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőja
Horváth Antal Óbuda-gokásmegyer Közteľület-felügyelet igazgatőja
Mozola Viktória Maria Óbudai Kulturális Kĺizpont Nonprofit Kft. mb. tig1vezető igazgatőja
Patócs Petra Óbudai Parkolási Nonpľofit Kft. ügyvezetó igazgatőja
Kľébesz Dániel obuda-gekásmegyer Piacigazgatőság
Bekő Istvánné és Biľó Ágnes jegyzőkönywezetők

Dr. Kiss Látszlről polgármesteľ: kĺjszönti Budapest Főváros III. KeľĹilet, Óbuda_Békásmegyeľ
onkoľmányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 1l-én 8.30 órakoľ kezdődő rendkíviili
ülésén megjelenteket. Megállapítja,hogy az iilés határozatképes,jelen van 17 fő képviselő.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az inflációs környezet alapvetően nem váľt változása és az
infláció felpöľgése tette szükségessé az :Ú.lésösszehívását.
A napirendet mindenki megkapta. Jelzi, hogy a kiküldött meghívó 1. napiľend D) pontjának
határozatijavaslata aPénzigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-keze|őBizottság javaslatára
módosul.
Kéri, szavazzanak a napiľendről.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-te stĹilet elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Keľület obuda-Békásmegyer onkormányzat Képviselő-testĺiletónek

25112022. (VIII. 11.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy hatĺĺľoz,hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el

NAPIREND:

l. Paľkolási ľendszer miĺködtetésével kapcsolatos döntések
A) Rendelet-tervezet a kerület közterületein a járművel töľténő vttľakoztts rendjéről szólő 34/Ż02l.

(X. 1 .) önkormányzati rendelet módos ítĺásáró l
n) Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása
C) Budapest Főváľos onkormányzata és Budapest Főváros III. kerületi obuda-getásmegyer

onkoľmány zata között létľejött egytittműködési megállapodás módosítása
D) Fonás biztosítrása az ezekke| kapcsolatos feladatok végrehajtására
(ľásbeli)
Előteľjesztő: Béres András alpolgármesteľ

2. Rendelet-tervezet a vásárcsarnokok, piacok és üzletközpontok létesítéséről és működésük rendjéľől
sző|ő l9l2014. (u. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Irásbeli)
Előteľj eszt ő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

3. Adósságszolgá|atta| és átmenetilegszabadpénzeszközök elhelyezésével kapcsolatos dĺjntések' és
azSZMSZ módosítása
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lászlő polgármester

ł. obuđa-gékásmegyeľ Ukrán Nemzetiségi onkormán y zat télmogatása
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dľ' Kiss Lászlő polgármester

5. Javaslat felterjesĺési jog gyakorlźsára
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lász|ő polgármester

6. Óbuda-gékásmegyer Vráľosfejlesztő Nonpľofit Kft. źLltal kezelt kĺiltségvetési soľok
módosítása
(rásbeli)
Előteľjeszt ő: Czeg|édy Geľgő alpolgármester

7. Döntés alapítványok részére nyújtandó támogatásľól
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Buľján Feľenc alpolgármester

Zárt iilés
8. Az Óbudai Kulturális Központ Nonpľofit Kft. ügyvezetoi pźl|yź.r:atainak elbíľálása és a pźt|yźnat

újbóli kiírása
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dľ' Kiss Lász|ő polgármester
(Szavazott 16 képviselő: 1ó igen, egyhangú)

(Gyepes Áaam képviselő anapirendről torténő szavazás során nem szavazott)
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Napírend 1. pontja: Paľkoldsi rendszer műíködtetésével kapcsolatos dijntések
A) Rendelet-tervezet a keriilet kijzteľiiletein a jdrmíível tijrténő vdrakozds

rendjérdl szóló 34/202I. (X. 1.) önkormónyzatí rendelet mlídosítlÍsdróI
B) obudaí Parkolúsi NonproJit Kft. köazolgóltatósÍ szerződésének módosítđsa
C) B,uďapest Fővdľos onkoľmónyzata és Budapest Fővdros III. keľiiletí

o b uda-B é kds megl er on kormónyzata kijzijtt létrej ött e gł iittmííkijdés í
me g óllap o dás mó dos ítds a

D) Forrds bíztosítúsa az ezekkel kapcsolatos feladatok végrehajtdsóľa
(Irósbeli)
Előteľjesztő: B éľes Anďrds alpolgdrmester

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmesteľ: megadj a a szőt Puskás Péter fľakciővezetó úrnak.

Puskás Péteľ frakcĺĺívezető: kéri, hogy a Képviselő-testület az eLőterjesztés A) pontjĺĺľól külön
szavazzon.

Dľ. Kĺss Lászl.ó polgármester: kéri' szavazzon a Képviselő-testület az A) pontról.
Megállapítja, hogy

A) Rendelet-tervezet a keriilet kozterületein a jórművel t1rt,ćnő várakozás rendjéről szóló
34/202 ]. (X 1.) Ónkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváľos III. Keľiilet obuda_ľékásmegyeľ onkormányzatKépvĺselő_testülete

elfogadja _ az előterjesztés l. melléklete szerinti tartalommal _ a keriilet közterületein a jáľművel
történő várakozás rendjéről sző|ő 34/2021. (X. l.) önkormányzati ręndelet módosításáról szóló
l8l2022. tinkoľmányzati ľendeletet.
(Szavazott17 képviseló: 12 igen,5 nem)

Dľ. Kiss László polgármesterz szavazásra teszi fel az előterjesztés B)' C) és D) pontját.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés B), C) és D) pontban szeľeplő határozati
j avaslatokat elfogadta.

ą obudat Parkolási Nonprofit Kfi' kazszolgáltatĺźsi szerződésének módosítása

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyeľ Onkormányzat Képvĺselő-testületének

25212022. (vm. 11.) Hatáľozata

A Képvĺselő_testület

űgy hatfuoz, hogy

1 . az obudai Parkolási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Táľsaság 2o2l . november 25 . nap1án
kötött és 2022. decembeľ 3l. napjáig tartó hatlározott idotartamra létĘött közszolgáltatási
szetződést, annak 7.2. pontja alapján a határozott idő lejártatól számított további 5 évre,
azaz 2027 . december 3 l . napj áig meghosszabbítj a.

2. elfogadja az obudai Paľkolási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal
egységes szeľkezetbe foglalt közszol'gźiltatási szerzódését az előterjesztés 3. melléklete
szerinti taľtalommal és ťelhatalmazza a polgármesteľt a megállapodás a|áításáłra.
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3. a 2. pontban megjelölt közszolgá|tatźsi szerződés megkötésekor a szetzodés lényeges
tartalmáú nem éľintve _ az onkoľmányzat gazdasági érdekeit figyelembe véve _ az
előteľjesztés 3. melléklete szerinti tervezettől el lehet téľni.

Felelős: polgármesteľ,
Patócs Petľa, az obrdai Paľkolási Nonpľoťrt Koľlátolt Felelősségíĺ Társaság ügyvezetője

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

C) Budapest Fővóros onkormónyzata és Budapest Fővóros III' kerülett obuda-Békásmegłer
o nkor mány z at a ko z ö t t l é t r ej ö tt e głütt műkö dé s i me g ál l ap o dó s mó do s ít á s a

Budapest Főváros III. Keľütet Óbuda_Békásmegyeľ onkormányzat Képviselő_testůĺletének

25312022. (vilI. 11.) Hatáľozata

A Képvĺselő_testüIet

úgy határoz, hogy felkéri a polgáľmesteľt a Fővárosi onkormányzattal kötött parkolás
üzemeltetési és beruházási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítása
érdękében szükséges egyeztetések lefolýatásáľa, valamint a végleges megállapodás-módosítás
képviselő_testületi döntésre töľténő előterjesĺésére.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2022. szeptember 30.
(Szavazott 17 képviselő: 17 igen, egyhangú)

D) Forr ás biztos ítós a az e ze kke l knpc s olatos feladatok vé grehaj tós áľa

Budapest Főváľos III. Kerület obuda-ľékásmeryeľ OnkoľmányzatKépvĺselő_testületének

25412022. (VIil. 11.) Hatáľozata

A Képviselő-testiilet

a Pénzugyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelo Bizottság 304/2022. (YII. 9.)
határozata alapj án iryy hatfu oz, hogy

a Főváľosi onkoľmányzat állta| a fővárosi parkolási rendszer feltételľendszerének 2022.
szeptember 5-étől bevezetett módosításának végrehajtása érdekében, a keľĹileti fizetős
parkolási ľendszer Ĺizemeltetéséhez szükséges 98.425.000 forintot az źůtalános tartalék
kö ltsé gveté si sorľó l, az alźlbbi kö ltsé gvetési soľokra c soportosít át :

a) 21.590.000 forintot a,,Meglévó ťlzetó övezet ťorgalomtechnikai felülvizsgálta''
költségvetési soľra, valamint

b) 76.835.000 foľintot a ,,Fővárosi paľkolási ľendelet módosíüísa miatt felmerült költségek''
új költségvetési sorľa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2022. augusztus 3l.
(Szavazott l7 képviseló 17 igen, egyhangú)
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Napirend 2. pontja: Rendelet-tervezet a vdslźľcsarnokok, pÍacok és íizletközpontok létesí,téséľőI és
míÍkijďésiik ľendjéről suíló 19/2014. (W. 2.) önkormúnyzati rendelet
mlíďosítósdľól
1Írĺsteli1
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Dr. Kĺss Lászlőz kérdés, észľevétel hiányában szavazásrateszi fel a rendelet-tervezetet.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmegyeľ onkormányzat Képviselő_testůĺlete

elfogadja _ az elóterjesztés 1. melléklete szeľinti taľtalommal _ a vásárcsaľnokok, a piacok és az
Ĺizletközpontok létesítéséről és miĺködésük rendjéről szőlrő |9l20l4. (VI. 2.) önkoľmányzati ľendelet
módo sításáró l szó ló 19 l 2022. iin koľmányzatĺ rendeletet.
(Szavazott 17 képviselő: 17 igen, egyhangú)

Napirend 3. pontja: AdósslÍgszolgáIattal és dtmenetileg szabad pénzeszkiizök elhelyezésével
kapcsolatos döntések, és az SZMSZ módosítása
(Irdsbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kíss LlÍszló polgdrmester

Dľ. Kĺss Lász|ó polgármester: az inflációs köľnyezet elképesztő alakulása nem vźrt
kĺivetkezményt hoz. A nem vĺíľt következmény nemcsak az, hogy az onkoľmźnyzat kiadásai a
költségvetésben nehezen teľvezhető módon alakulnak, hanem az is, hogy azok a tartalékok'
amelyek az eIőzo és aZ idei évi gondos gazdáIkodásanak eľedményei folyamatosan
elértéktelednek, illetve az elődeik áItal hagyományozott adósságszolgálatnak a terhei is
folyamato san növekednek.
Két megoldás létezik. Az egyik, megpróbálj ák a pénzt biaonságbahe|yezni az infláciőt legalább
kĺivető módon, illetve rĺjvid időre befektetni, taľtalékba helyezni. A másik, hogy tudomásul veszik
az adósságszolgáltatási terhek növekedését. Ez utóbbi az onkormáĺyzat számára több mint 100
millió forintot' míg előbbi napi 1,1 millió forint kamatbevételt jelent.
Azt kérte CzegIédy Gergő alpolgáľmesteľ úľtól, dolgozzon ki a Képviselő-testület szźlmátra egy
olyan javaslatot, amely az onkormányzat taľtalékainak eléľtéktelenedését meggátolja, hogy
közben biztosítja apéĺuhozzáférhetőségét. Ezértnem gondolkodtak hosszú távú befektetésekľe -
bĺĺľ hosszabb távon nyilván magasabb kamatot eredményezhetnének -, de ezze| apénz elkĺiltésének
intaktsága nem lenne biztosított.
Véleménye szerint amagyaÍ gazdaság nincs olyan állapotban, hogy felelős dĺĺntést hozna bárki,
aki aľĺa játszik, hogy egy év múlva még ugyanilyen piaci viszonyok lesznek. Mindezekre
tekintettel az onkoľmźnyzat gazdálkodása szempontj áből az előterjesztés nemcsak sztikséges, de
elengedhetetlen is. Kéri az előterjesztés tĺímogatását.
Kérdés, észľevételhianyában szavazźsrateszi fel az előterjesztéshatározati javaslatát, valamint a
rendelet-tervezetet.
Megállapítj a, hogy azokat a Képviselő_testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyeľ ÖnkoľmányzatKépviselő-testületének

25512022. (vlil. 11.) Határozata

A Képviselő-testĺilet

úgy hatáľoz,hogy
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1. az onkoľményzat költségvetési szrĺmlájáľől az átmenetileg szabad pénzeszközeiből
4 milliaľd foľintot a Raiffeisen Bank befektetési ajźnlata alapjźn- a legkedvezőbb
befektetés elvének figyelembe vételével 12 hétre leköti, egyúttal felhatalmazza a
p o l gárme steľt a b etétl eköté Si bizony|at a| áir źłsár a.

2. Az Önkoľményzat költségveté si szám|ájárőI az źúmeĺetileg szabad pénzeszkĺizeiből
l,5 milliárd forintot a Raiffeisen Bank befektetési ajénlata a|apján- a legkedvezőbb
befektetés elvének figyelembe vételével 2 hétre leköti, egyúttal felhatalmazza a
pol gáľmesteľt a betétlękötési bizonylat aláÍr á.sźlr a.

3. A lakásértékesítés a|szźlmlán lévő átmenetileg szabad pénzeszkozeiból I,2 milliárd
forintot a legkedvezőbb befektetés elvének figyelembe vételével 12 hétre lekĺjti'
egyúttal felhatalmazza apolgźtrmesteľt a betétlekötési bizony|at aláirására.

4. Elfogadja az Adósságszo|gáIat költségvetési sor megemelését 115 70l 570 Ft-tal,
melynek forrása a betétlekötésből szátrĺnaző kamatbevétel.

5. Az onkormányzat Egészséges Budapest alszámláĄźnől az Egészséges Budapest
progľam keretében biztosított beruhĺŁási célú költségvetési támogatásb ő| származő,
átmenetileg szabadpétueszközeit - 900 millió Ft - Diszkont Kincstĺírjegy
vásáľlásával hasznosítja, azzal, hogy a támogatási cél hatáľidőben történő
megvalósulását a befektetés nem veszélyeztetheti. Az onkormányzat az így e\ért
hozamot, kamatbevételt kizárőlag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos
kiadásokľa hasznźúhatja fel, egyúttal felhata|mazza a po|gźtrmesteľt az értékpapír
műveletek lebonyolítá sźlhoz kapcsolódó dokumentumok aláírásiĺľa.

6. Az onkormrányzat EPB Víziorgona alszámláljańl az Egészséges Budapest
Gyermekszakĺendelő progľam keretében biztosított beruhĺŁási célú költségvetési
tlímogatásbő| származó, átmenetileg szabadpénzeszkozeit _ 600 millió Ft - Diszkont
Kincstárjegy vásárlásával hasznositja, azzal, hogy a tiímogatási cél határidőben
töľténő megvalósu|ását a befektetés nem veszélyeztetheti. Az Önkorményzat az így
eléľt hozamot, kamatbevételt kizáro|ag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos
kiadásokľa használhatja fel, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az értékpapír
műveletek lebonyolításźlhoz kapcsolódó dokumentum ok aláírásźlr a.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: azonnal
(Szavazott 17 képviselo: 17 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Keľület obuaa_ľékásmegyer onkoľm ányzat Képviselő-testülete

elfogadja _ az előtetjesztés l. melléklete szerinti taľtalommal - az onkoľmányzat Szervezeti és
Működési Szabá,lyzatálról szóló 2212013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
20 12022. tinkoľmányzati rendeletet.
(Szavazott 17 képviseló: ĺ7 igen, egyhangú)

Napirend 4. pontja: ibuĺa-nĺ*dsmegler Ukrún Nemzetíségí onkoľmlúnyzat tómogatdsa
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kíss Lltszló polgóľmester

Dľ. Kiss LászT,ó polgármesteľ: kérdés, észtevétel hiányában szavazásra tesz fel az e|łĺterjesńés
határ o zati j av as l atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő -testtilet elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Keľiilet onuda_ľókásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testületének

25612022. (vilI. 11.) Hatáľozata

A Képviselő_testĺilet

,űgy hatáĺoz, hogy
t. az obuda-Békásmegyer Ukľán Nemzetiségi onkorm źnyzat 2.000.000 Ft-os támo gatását

jőváhagyja, és egyúttal felhatalmazza a polgáľmestert a támogatźsi szęrzódés aláíľásáĺa.
A támogatáskizérőIag az eloteqesztés melléklete szęrinti célra és támogatási időszakon
belül használható fel.

2. 2.000.000 Ft-tal megemeli a Nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatok támogatása/Ukľĺĺn
Nemzetiségi onkormźnyzat kĺlltségvetési soron található forrásösszeget - melynek
forrása a 01 K5 Egyéb mfüĺidési célú kiadások - általanos taľtalék keret.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľĺdő: a döntést kĺjvető 60. nap
(Szavazott 17 képviselő: 17 igen, egyhangú)

N ap iľ e n d 5. p o ntj a : J av as I at fe lt e rj e s zt é s í j o g gł ako rlds ór a
(Irúsbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Ltúszló polgdrmester

Dľ. Kiss Lászlő polgáľmesteľ: megadj a a szőt Puskás Péter frakciővezęto rĺrnak.

Puskás Péteľ fľakciĺívezető: az előterjesztés aľľa tesz indítvĺĺny, hogy a III. keľületi
onkoľmanyzat a saját rendeletében lakásonként akrĺľ négy autóľa tudja emelni a parkoló
szükségletet, amelyľe jelenleg nincs lehetőség, mivel kĺizpontilagegy autóban van maximalizálva.
Egyetéľt azzal, hogy egy autó kevés, azonban soknak tartja a négy autót, ami gyakorlatilag
ellehetetleníti a keriileti ingatlanfejlesztésekęt. Nem tĺímogatja a javaslatot.
Javasolja, hogy a négy helyett kettő legyen.

Dľ. Kiss Lász|ő polgármesteľ: nem fogadja el Puskás Péter frakciővezetó úľ javaslatát.
Megadj a a szőt Czeglédy Gergő alpolgármester úľnak.

Czeglédy Gergő alpolgármester: ez egy ,,mozgástér'', amelyet a helyi építészeti szabályzathoz
kérnek. Egytől-négyig dönthessen a Képviselő-testiilet arľól, hogy mennyit íľ elő.
Külön lehet vizsgálni a családi hźnas ĺivezeteket, azintenzív, sok lakással beépülő lakópaľkokat,
aho| az obuda-gekásmegyeľ Építési Szabályzatán (a továbbiakban: ÓnÉsz; belül más megítélés
alá lehet helyezni a kérdést.
Ahhoz kérnek felhatalmazást tĺiľvényi szinten' hogy a Képviselő-testületnek ,,szabadkeze" legyen
1-4 paľkolóhely kialakitasáig. A szabályozásiteweta Képviselő-testület fogadja el, és az elfogadás
soriín differenci álhatnak.

Dr. Kiss Lászl.ő polgármester: megadjaaszőt Puskás Péter frakciővezető úrnak.

Puskás Póteľ fľakcióvezető: megvizsgáltźl<-e hogy a szabályozási tervekben a parkolásra
biztosított szintteľület, illetve a felsőbb jogszabályok által ę tekintetben megszabott koľlát lehetővé
teszi egyáltaliĺn ennek az alkalmazásźlt?

Dľ. Kiss Lászlő polgáľmesterz az,,bullshit'', amiről fľakcióvezető úr beszél.
Valójában azt szeretné a Képviselő-testület, hogy legyen mozgástere mindabban, alrli a keľĹileti
onkorman y zat teriletén van.
Akkor lenne relevanciája frakcióvezętó iľ átláspontjĺĺnak, ha arľól beszélnének, hogy az ÓgÉsz-
ben hogyan módosítanźú< a számokat. Szó nincs erről.
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Ahhoz szęľetnének mozgásteľet, hogy a kerületben uľalkodó paľkolási káosz cscikkenthető,
felszámolható legyen.
Ha a FIDESZ képviseli a Kerület éľdekeit, akkoľ ebben partneľ. Döntés kérdése, hogy a későbbi
helyi szabályozások mindenhol előírjfü-e anégy paľkolót. Nincs kétsége a felől, hogy a FIDESZ
azokat a válla|kozókat képviseli, akiknek köszönhetik a jelenlegi parkolási káoszt. Ezeket a
vállalkozókat képviseli, nem pedig az embeľeket'
A vitĺĺkat akkor lehet lefolýatni, ha tegyfü fel, a Kormĺĺny hallgat, és végre az embeľeket fogja
képviselni.

Puskás Péter frakcióvezetőz az elozó testületek által megszabott szabźtlyozási kereteket _
melyeket polgáľmester úr negatív jelzovelilletett - azellenzék is tĺĺmogatta és jónak taľtotta. Persze
lehet azt mondani, hogy ezeket a FIDESZ taláIta ki, de a valóság - nyilvánvalóan _ ott van a
jegyzőkönyvben.

Dr. Kiss Lász|ő polgármesteľ: éľti frakcióvezető urat, hiszen ebben a történetben a Kormányt
kell védenie. Megpróbál olyan álláspontra helyezkedni, amely valójában nem lényege ennek az
előteľjeszésnek.
Arĺól beszélnek, támogassiák azt, hogy a Képviselő-testületnek legyen mozgástere ezekben a
szabályokban. A FIDESZ-nek arról van módja dönteni, hogy támogatják-e ebben a kérdésben a
Képviselő-testületet. Nem arľól kell most dönteni, hogy egy adott címen hány parkoló autó legyen,
hanem arról, hogy a Képviselő-testület egyáltalán dĺinthessen.
202I. ápľilisa őtaezaszámkötelezően: egy. Fľakciővęzető úrjavaslata az,hogy kettő legyen, ami
egyébként úgy gondolja nem érdeke a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testületnek az az
érdeke, hogy széles mozgásteľe legyen. Úgy látja' hogy a Kormány jelenlegi szandékával
fľakcióvezető úľ javaslata is szemben áll.
Nem gondolja, hogy ez politikai bátoľság a FIDESZ frakció részéről, egész egyszeľűen csak
,,sunnyogás" azért, hogy a javaslatot ne kelljen elfogadni.
Nem normális az, hogy a kenileti Önkoľmanyzat ĺem méľlegelhet. Ebben talán egyet tudnak
éľteni.
Miközben fľakcióvezető ur az ellenzékľe is háľít felelősséget, polgármesterként nem beszél aľľól,
hogy a kerületi Önkormányzat vęzetésének milyen d<intése, milyen katasztrofát okozott a
lakossági paľkolás kapcsĺĺn. Erről egy szót nem szólt.
Arról beszéltek' hogy a Képviselő-testület szeľetne magĺának mozgásteľet és ehhez kér támogatást.
Semmilyen hatástanulmány nem szükséges al'thoz,hogy eztamozgásteret megkapják. Ahhoz kell
majd, ha esetleg véletlenül a Kormányzat támogatná a felvętésüket, akkoľ azt k<ivetően hogyan
módo sítsák a szab áůy ozásokat.
Amennyiben a Koľmáĺyzat tźtmogatná a paľkolási káosz felszĺĺmolásáľa, vagy legalábbis
csökkentésére vonatkozó javaslatukat, azt kóvetően hol milyen szabáIyozást dolgozzanak ki,
egészen biztosan fognak szźtmítani az érvek, amelyeket a fľakcióvezető ur elmondott. A vita nem
eľről szólI
Kérdése frakcióvezető úr felé: fenntartja-e módosítő javaslatát?

Puskás Péteľ fľakcĺĺóvezető : i gen, fenntaľtj a j avaslatát.

Dľ. Kĺss LászILő polgármesteľ: nem támogatjaa javaslatot.
Szavazásra teszi fel Puskás Péter frakciővezető úr két személygépkocsi elhelyezésére vonatkozó
módosító javaslatát.
Megállapítja, hogy azt aKépviselő-testület nem fogadta el.
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Budapest Főváľos III. Keľület Óbuoa_ľékásmegyer onkoľmányzatKépviselő_testůiletének

25712022. (uII. 11.) Határozata

A Képvĺselő-testĺilet

ugyhatároz, hogy a,,Javaslat felteľjesztési jog gyakoľlása'' címtĺ előteľjesztéshez Puskás Péter
képviselő módosító javaslatát, amely szerint a helyi építési szabályzat kö'telezően legfeljebb
két személygépkocsi elhelyezését írhassa elő, nem fogađja el.
(Szavazott l7 képviselő: 5 igen, 8 nem,4 taľtózkodás)

Dr. Kĺss Lászlő polgáľmesterz szavazásra teszi fel az eľedeti határozatijavaslatot.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyer onkormányzatKépvĺselő_testületének

2s8l2022. (VIII. 11.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatłĺľoz,hogy

l) élni kiván az Alaptĺirvény 32. Cikk (l) bękezdés j) pontjában foglalt felterjesztési joggal
és kezdeményezi:

- az országos telepĹilésrendezési és építési kĺlvetelményekről szóló 253l1997. (xII. 20.)
Korm. ľendelet módosítását, annak éľdekében, hogy a helyi építési szabályzat
kötelezően legfeljebb négy személygépkocsi elhelyezését írhassa elő;

2) felkéľi a polgáľmestert, hogy a felteľjesztéseket az igazságugyi miniszteľ illetve a terület
szabály o záS áéľt fel el ő s m ini szter tltj án a Koľmány r é szér e küldj e me g.

Felelős : Polgĺíľmester
Határidő: ahatźrozat elfogadását kĺivető 30. nap
(Szavazott 17 képviselő: 12 igen, 5 taľtózkodás)

Napiľend 6. pontja: otuAa-néklźsmegłer Vlźľosfejlesztő Nonproftt KÍt. dkal kezek
kö lts é gvetés í s o ro k mó dos ítds a
(Irósbeli)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Dľ. Kiss Lászl.ő polgármester: kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés
hatéłt o zati j avasl atát.
Megállapítj a, hogy azt a Képvi selő -te stület elfo gađta.

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda-Békásmegyeľ OnkoľmányzatKépviselő_testĺiletének

25912022. (vnl. 11.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy határoz,hogy
1. a,,Spoľtpálya felujítási progľam'' kiadási kĺlltségvetési sorľa további 100.000.000 Ft

fedezeteÍ biztosít a taľtalékkeret terhére, melynek kĺjvetkeztében az előirźnyzat
200.000.000 Ft-ra módosul.
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2.létręhozza az,,okospadhálőzatbővítése'' kiadási költségvetési sort, és azon 6.150.000 Ft
fedezetet biztosít a tartalékkeľet terhére.

3.létrehozza,,FoodWave'' kiadási költségvetési soľt, melyen 2.000.000 Ft fedezetet biztosít.
Az átcsopoľtosítás forrása ,,Pályźnat előkészítés'' kiadási kĺiltségvetési soľ.

4.létrehozza 
',FoodWave'' bevételi költségvetési sort 1.500.000 Ft bevételi előirźnyzattal.

5. a ,,Szél utcai Bĺjlcsőde bővítésének és energetikai fejlesztésének teryezése'' kiadási
költségvetési sorľa 5.000.000 Ft fedezetet biztosít, melynek foľrása az önkoľmźnyzati
taľtalékkeret. A költségvetési rendezés utiĺn a soron 26.336.000 Ft előirányzat jelenik
meg.

6. az ,,EPP testvérvárosi projekt'' kiadási kĺiltségvetési sort 9.000.000 Ft-tal megemeli, így
az 20.000.000 Ft-ra no. Az átcsopoľtosítás foľrása az ĺjnkorm źnyzati taľtalékkeľet.

7. az ',lJthálőzat miĺtárgyaihoz kapcsolódó kiskonekciós beavatkozások Csillaghegyen''
kiadási költségvetési soľt létrehozza, és azon 45.000.000 Ft foľrást biztosít. Az tlj
eloirźnyzat feđezetének egy része _ 12.810.000 Ft _ biztosítható a ,,Csillaghegyi
csapadékvíz elvęzetése, kiviteli tęrvezés" költségvetési soľľól, a maľadék 32.190.000 Ft
pedig az ĺjnkoľm ányzati költségvetés tartalékkeretéből biztosítható.

8. az ,,Iglő utca vízelvezetésének javítźsď' kiadási költségvetési sort létrehozza, és azon
49.000.000 Ft fedezetet biztosít az önkoľmáĺyzati költségvetés taľtalékkeret terhére.

Felelős: Polgármester, Óbuda-Békásmegyer Varosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2022.08.31.
(Szavazott l7 képviselo: 17 igen, egyhangú)

Napirend 7. pontja: Dlntés alapínónyok részéľe nyújtandó tómogatdsról
(Irdsbeli)
E lőteľjesztő: B urj dn Ferenc olpolgdrmester

Dľ. Kiss Lászl.ő polgármesteľ: kéľdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés
hatétr ozati j avas latát.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuda_Békásmegyeľ onkormányzatKépvĺsető-testületének

260ĺ2022. (VIII. 11.) Határozata

A Képvĺselő_testiilet

úgy határoz, hogy az eloterjesztés mellékletóben szereplő alapítványol<rĺak az abban
meghatźrozott taľtalommal tĺímogatást nyújt, egyuttal felhatalmazza a polgźlrmesteľt a
tĺímo gatás i szer zó dések alźtít źsár a.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 60 nap
(Szavazott 17 képviselo: 17 igen, egyhangú)

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmesterz lezérja a napirendet és zárt iilést rendel el.
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Zárt iilés
Napírend 8. pontja: 'Az ibudaí Kultuľlútis Központ Nonprolit Kft íigvezetői pdlylźzatainak

elbírdldsa és a púlyózat újbóIí kiírása
(Irósbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss LászIó polgármester

(A Mötv. 46. s. Q) bekezdés b) pontja szerint ,,A Képviselő-testület zárt ülést tart az érintett
keľłźsére vólasztás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adósa .'. tórglalósakoľ.
Az MÓn. 52' s O bekezdése szerint a zárt ülésről és az iilésen elftgadott 261/2022. (Wil. 1l.)
határozatról külÓn I/S/90-6/2022' jegzőkÓľlyv és hatórozat kivonat késztil')

K.m.f.
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