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oľuoł_ľÉrÁsuncYľR ÖľronnĺÁľyzłľł
Szám: Ilsl89-l3l2022

JEGvzoroľyv
amely készült Budapest Fővaľos III. KeľĹilet' Óbuda-Békásmegyer onkormányzat
Képviselő-testületének2022. novembeľ 24-én (csütiiľtiikiin) 10.00 órai kezdettel,

aYéroshćłzatanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.)
megtaľtott üléséről.

Jelen vannak: Dľ. Kiss Lászlő polgármesteľ, Béres András, Burján Feľenc, Czeglédy Gergő,
Csikósné Manyi Julia, Csongrádi János, Derda Ádám, Domokos Ágnes, Gyepes
Ádrám, Farkas Balétzs,Kelemen Viktória, o.'ÍLászlő. Puskás Péteľ, Rácz Andrea,
Rózsa Lászlő Péter, Strenneľ Imľe, Szabó Ákos, Dr. Szendrődi Csaba, Szkaliczki
Tiinde, Turgonyi Dániel Absolon, Ujfalvi István, Zábó Atti|a
(22 fő) képviselő.

Meghívott országgy(l lési képvĺselő :

Tordai Bence orszźtggyulési képviselő

A Nemzetiségi Önko rmányzatok részéről:

Szűcs Gáspáľ Zsolt ormény Nemzetiségi Önko rmźnyzat elnöke

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Dľ. Bots Dénes jegyző
Dr. Tass Bálint aljegyzĺĺ _ szervezési főosztályvezető
Hadnagy Miklós kabinetvezető
Pénzes Dávid mb. kommunikációs osztályvezeto
Baráth Andrea fenntarthatósági, ifiúsági, civil és nemzetiségi osztźiyvezeto
Szécsi Zsoltfoépítész
Dr. Szabó Zsuzsannajogi irodavezető
Petzné Pocsai Éva belső ellenőrzési kodavezeto
Ve c sey- F ü ze s lľ1.áfta pénzügyi és gazdálko dás i fő o sz tályv ezető
Horváthné Kovács Andrea költségvetési osztályv ezető
Ihász- Éľsek Anita p énzügy i o sztá|y v ezető
Dľ. Spie gler Tamás vagyonfelügyeleti és ellenőrzé si főosztályv ezető
Joó Ilona vagyonfelügyel eti osztá|yv ezető
Komlós Eľzsébet ellenőrzési osztályvezető
S zalai-Pap p Liza lakásügyi főo sztályv ezeto
Törzsökné Gőczźln Emese lakhatási támo gatások osztályvezető
Kisné Balźns Enikő köznevelési és kulturális foosztályvezető
Dľ. Sebők Zoltán hatósági osztályvezetó
Dr. Urban Péteľ adóügyi foosztáIyvezetó
Károly Katalin szociális foosztályv ezetó
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Zahor źn Jáno sné gyeľme kvéde l mi o sztályv ezető
Dr. Balla István kĺinywizsgáló
Czékő Gábor Vĺĺrosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőja
Horváth Antal Óbuda-gekásmegyeľ Ktizteľület-felügyelet igazgatőja
Dr. Kiľchhof Attila Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatőja
Fodoľ Tamás obudai Kulturális Központ Nonprof,rt Kft. ügyvezető igazgatója
Novĺík Zsolt KSZKI igazgatőja
Patócs Petľa Óbudai Parkolási Nonpľofit Kft. ügyvezető igazgatőja
Krébesz Dániel Óbuda-gekásmegyer Piacigazgatőság
Gflfi Ágnes Óbudai Múzeum mb.igazgatő
Bekő Istvanné és Biró Ágnes jegyzőkĺinywezetók

Dr. Kiss Lászľ,ő polgármester: kciszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja,hogy a Képviselő-
testület ülése hat:ĺrozatképes 22 fő (teljes létszám) jelenlétével, az tilést megnyitja.
A kiküldött meghívó szerint 2. és 4. napirendi pont levételre kerül. Az I., a 6., a 8. és 10.
napiľendekhez módosítás érkezett.
Táljékoztatja a képviselőket, hogy az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit zrt. vezérigazgatőjátőt
érkezett egy előterjesztés: ,,Budapest Főváros III. Kertilet, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselő-testület 21512022. (VI. 23.) sz.határozatĺínak módosításď' címmel. Javasolja napirendre
venni és a kiküldött meghívó szerint 20. napirendi pontot követően táľgyalni.
Kéľdés, észrevétel hiĺínyában szavazásra tęszi a meghívó szeľinti napiľendet az ismeľtetett
módosítással.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľület Óbuda-ľékásmegyeľ onkoľmányzat Képvĺselő_
testületének

3 4 4 l 2022. (XI. 2 4.) Határ ozata

A Képviselő-testĺilet

úgy hataľoz,hogy az ülés napiľendjét az a|ábbiak szerint fogadja el

NAPIREND:

1. Rendelet-tewezet az önkoľmányzat tulajdonában lévő közteriiletek használatáról és
rendjéről szőlő I0l2014. (II. 28.) önkoľmányzati rendelet módosításáról
(Irásbeli)
Előterjesztő: Czeg|édy Gergő alpolgármesteľ

2. Rendelet-tewezet a keľĹilet köZteľületein a járművel töľténő vźlrakozás ľendjéről szóló
34l202I. (X. 1.) önkoľmányzati ľendelęt módosításaľól
(rásbeli)
Előterj esztő : Czeglédy Geľgő alpolgármester

3. A dohányboltok műkĺjdésével kapcsolatos lakossági panaszok alapjźln jogszabály-
módosítás kezdemény ezése
(ľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgáľmester
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4. A kenileti önkormanyzati fenriaľtású óvodákban dolgozó közalkalmazottak
pedagó gus sztrájk miatt kie ső bérének me gtéľítése
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgármester

5. Javaslat kozétkęztetési közbeszetzési eljáľás megindításálhoz elózetes képviselő-testületi
kdtelezettségvállalás iľant
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgármester

6. Budapest Duna-parti építési Szabályzat és Duna-paľti keriileti építési szabályzat
együttmtĺködéssel lefolytatott tervezésének megállapodás módosításának előterjesztése
(Irásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgáľmester

7. Budapest III. kerĹilet Mocsiĺľosdűlő keľĹileti építési szabályzat egyĹittmfüödéssel
lefolytatott tervezésének me gállapodás tervezetének előterj eszté se
(Irásbeli)
Előteľjesztőz Czeg|édy Gergő alpolgármester

g Óbuda-gékásmegyeľ Cigány Nemzetiségi Önkormányzat HEFOP pályázat2023. évi
tĺirlesztő ľészlet átütemezése
(Íľásbeli)
Előterjesztőz Czeglédv Gergő alpolgármester

9. D<jntés a 18019 hľsz.-ú, 1033 Budapest, Fő tér 1. szźtmalatttalá|hatő Zichy kastély
északi számyát részlegesen, ingatlan-hasznosítási szerzódés keretében hasznźllő Hello
Wood Zrt. méltányo ssági kérelméről
(ĺrásbeli)
Előterjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

10. Tulajdonosi hozzájárulás a 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőparti, 63660 hľsz.-ú
ingatlan l0.110 m2-es részét és a 63659 hĺsz.-ú ingatlant _ vizi-, keľékpáros és tenisz
sporttelep funkcióval - bérlő GS Római Tenisz Club Kft. álta| végzendő bérlői
beruházáshoz
(rásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármester

11. Tulajdonosihozzájárulás megadása azEszak-Budapesti Tankeľületi Központ részére
önkormányzatitulajdonúingatlanbanvégzendóberuházáshoz
(rásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Geľgő alpolgármester

12. Tulajdonosi hozzájárulás a 1617314 hĺsz.-ú, 1037 Budapest, Vihaľhegyi út 4. (Toronya
utca 33.) szám alatti inglant béľlő Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete által végzendő
bérlői beruhźzáshoz
(Írásbeli)
Előterj esztőz Czeglédy Gergő alpolgármester
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13. AzÓbudai Parkolási Nonproťlt Kft.2022. évi üzleti tervének módosítása
(Írásbeli)
Előterj esztőz Czeg|édy Gergő alpolgáľmesteľ

14. Az obudai Kulturális Kĺizpont Nonpľofit Kft.2022. évi üzleti tervének módosítása
(Írásbeli)
Előteľj esztőz Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

15. A Szent Margit Rendelőintézet Nonproťrt Kft. 2022. évre szóló Üzleti Terv és

Működési Támogatási igény módosítása
(Írásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármester

16. Az obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Taľsaság beolvadása a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Koľlátolt Felelősségtĺ
Táľsaságba, végleges vagyonmérleg elfogadása

dľásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

17. AzÓbudai Vagyonkezelő NonproťĺtZrt.2022. évi tizleti tervének és a2022. évi Éves
Kozszolgáltatási Szeľződésének módosítása
(Íľásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgáľmester

18. Az Óbudai Múzeum éléreigazgató kinevezése
(Írásbeli)
Előteľjesztő : Béres András alpolgáľmesteľ

19. Budapest Főváros III. Keľiilet Ób,'da-getásmegyer ÖnkormányzatKépvíselő-testület
21 5 l 2022. (VI. 2 3 . ) sz. hatźn ozatźnak módo sítása
(rásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármester

Zárt iilés

20. Szociális egyéni kérelmek ügyében született dontések ellen benyújtott fellebbezések
(11 ügyfél) és méltanyossági kérelmek (9 ügyfél) elbírálása
(rásbeli)
Előterjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ
(S zav azott 22 képvise\ó : 22 i gen, e gyhan gú)

Napírend 1. pontja: Rendelet-teľvezet az önkormúnyzat tulajdonában lévő közteľiiletek
hasznólatdľól és rendjéról saíló 10/2014. (II. 28.) iinkormdnyzati rendelet
módosítlÍsóról
(ľlźsbeli)
E lőte rj e s ztő: C zeg lé dy G e rgő alp o lgdrmester

Dľ. Kiss Lászlő polgáľmesteľ: megadj a a szőt Puskás Péter fľakciővęzęto úrnak.
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Puskás Péter frakcĺĺĎvezető: ugyanúgy, ahogy a PTVB ülésen is, külön szavazést kér az
előteľjesztésmellékletétképezodijtáblazatről.
Az előteľjesztés két irrĺnyt tartalmaz: az egyik az tn. mikľo-mobilitási eszközök köZterületi
tarolásának szabályozását, amit jó iránynak taľtanak, a másik a díjtáblézat' amellyel a frakció nem
ért egyet.
Kéri, előszor atźlblźľ:atróI szavazzon a Képviselő-testület, azt követően pedig magźről a rendelet-
teľvezetľől.

Dr. Kiss Lászlő polgármester: megadjaaszőtCzeg|édy Gergő alpolgĺĺrmesternek.

Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ: mind a Pénztigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-keze|ó
Bizottság, mind a Vĺĺľosfejlesztési és Köľnyezetvédelmi Bizottság azzal a módosítással javasolja
a Képviselő-testületnek elfogadásra a rendelet-tewezetet, hogy az ovezeti kategóľifü,
tevékenységek és díjak című rendeleti męllékletben a7.2 díjtétel 50.600.-Ft/hőlďb, a 19.I és 19.2
díj tétel 20.000.-Ft/hó/db legyen.
Kéľi, hogy a Képviselő-testület a módosításľa figyelemmel fogađja el a ľendelet-tervezetet.

Dľ. Kiss Lászl.ő polgármesteľ: további kérdés, észrevétel hianyában előszöľ a díjtételt tarta|maző
tźlblźaatot teszi fel szavazásra az ismeľtetett módosítással együtt.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest ľ'őváros III. Kerůilet Ónuaa_ľokásmegyer onkormányzat Képvĺselő_
testületének

3 45 12022. (XI. 2 4.) Határ ozata

A Képviselő_testüIet

úgy hatáľoz,hogy a ľendelet-tęwezet 1. sz. mellékletét (díjszabást tarta|maző táb|azat) az
alábbi módosításra fi gyelemmel elfogadj a:
- a 7.2 pontban 50.600.-Ft/hó/db,
- al9.l és 19.2. pontban 20.000.-Ft/hó/db.
(Szavazott22képvise|o: 14 igen,7 nem 1 taľtózkodás)

Dľ. Kĺss LászILő polgármesterz szavazásľa teszi fel a rendelet-tervezetet, a módosított díjtételeket
tartalmazőtablézattalegyütt.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváľos III. Kerĺilet obuda_Békásme5rer OnkormányzatKépvĺselő_testülete

elfogadja _ az elóterjesztés módosított 1. melléklete szeľinti taľtalommal, az előterjesztői
kiegészítésre figyelemme| _ az önkoľmányzat tulajdonában lévő közterĹiletek hasznźiatáről és
rendjéről szóló l0l20l4. (XII. 21.) önkormźnyzati rendelet módosításáról szóló 2912022.
tinkoľmányzati ľendeletet.
(Szav azott 22 képviselő : 2 I igen, 1 tartózkodás)
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Napirend 2. pontja: Rendelet-tervezet a keriilet kiizteriileteín a jdrműível történő vúrakozós rendjéľől
suíló 34/202l. (X. 1.) önkormdnyzati rendelet mlídosítdsóról
(Irúsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmesteľ: kéľdés, észľevétel hianyábarl' szavazásra teszi fel a ľendelet-
tervezetet.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmeryeľ OnkoľmányzatKépviselő_testülete

elfogadja _ az előterjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal, az e|őtęrjesztői kiegészítésľe
Íigyelemmel _ a kerĹilet közterületein a jáľművel tĺirténő váĺakozás rendjéről szőIő 341202l. (X. 1.)
önkormĺĺnyzati renđelet módosításáľól szóló 3012022. tinkormányzati rendeletet.
(Szav azott 22 képviselíĺ : 22 i gen, egyhangú)

Napiľend 3. pontja: A dohdnyboltok míiködésével kapcsolatos lakosstŕgi panaszok alapjdn
j o,g s za b d ly - m ó ď o s ít ds
(IĺlÍsbel)
Előterjesztő: Dr. Kiss LlÍszllí polgúrmester

Dľ. Kĺss Lászlő polgáľmester: megadj a a szőt Puskás Péter frakciővezető úľnak.

Puskás Péter frakciĺívezetőz a fľakció tźtmogatja a hatźrozati javaslat elfogadását, illetve a
tĺiľvénymódosítás kezdemény ezését.

Dľ. Kĺss Lászlő polgármester: további kérdés, észľevétel hirĺnyában szavazásra teszi fel az
e lőterj e szté s határ ozati j avasl atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmegyeľ onkormányzat Képviselő-
testületének

3 46 12022. (XI. 2 4.) Határ ozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺáľoz,hogy
I. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja a|apján kezdeményezi a ťtataIkoruak

dohányzásárlak visszaszoľításáľól és a dohanytermékek kiskereskedelméről sző|ő 2012.
évi CXXXIV. törvény módosítását, annak éľdekében, hogy
- a helyi önkoľmányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzati rendeletben

e 1ő íľhas s a, ho gy az önkormány zat kö zigazgatás i teľül etén ta|á|hatő dohrĺnyb o ltban
22 óra és 6 óľa között nem lehet szeszesitalt aľusítani;

- a jegyző bírságolási jogköľt kapjon a tilalmat be nem tartó üzemeltetővel szemben;
2. felkéri a polgármestert, hogy a kezdęményezést terjessze fel a Kormanynak a terĹilet

szab á|y o zás áéľt fele lő s mini szteľen keľe sztül.
Felelős: jegyző
Hatáľĺdő: 30 nap
(Szav azott 22 képviselő : 22 igen, e gyhangú)

kezdeményezése
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Napirend 4- pontja: 

Íe\:#;x,::ł;;ľ#;ť;,ł:,ľ;;:;ł::ł ľ:ł;:ł;łdolgoaí 
kiizalkalmazottak

(rdsbelí)
Előterjesztő: Dr. Kiss Ltźszló polgórmesteľ

Dľ. Kiss Lászľ.ő polgármester: kéľdés, észrevétel hianyában szavazásra teszi fel az előteľjesztés
hatźr o zatí javasl atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testtilet elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerůĺlet Ónuđa_ľekásmeryer onkormányzat Képvĺselő-
testületének

3 47 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hataľoz,hogy

l. a2022. október 21-ei, októbeľ 27-ei ésŻ022. november 18-ai, továbbá 2022. decembeľ
31. napjug minden egyes pedagógussztrajkban részt vevő, az onkormanyzat
fenntartásában lévő kĺiznevelési intézmények alkalmazásában á11ó közalkalmazottakataz
erkölcsi támogatás mellętt anyagi támogďásban is ľészesíti, ezért a sztrájk miatt kieső
munkabért külĺin megállapođás alapjĺĺn, ťlzetett egyéb juttatás jogcímen részükľe
megtéľíti;

2. fęlhata|mazzaaPolgźtrmesteľt az l. pont szerinti megállapodás alźlirásźra.

tr'elelős: Polgármester, KSZKI igazgatőja
Hatáľidő: 2022. november 30.
(Szavazott 14 képviseló: 14 igen. Nem szavazott: 8 képviselő.)

Napírend 5. pontja: Iavaslat kiizétkeztetési közbeszerzési eljdrós megindíttústźhoz előzetes
ké.pvíselőłestiiletí
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszllí polgórmester

Dr. Kiss Lász|ő polgármester: kéľdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés
határ ozati j avas l atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő -testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Ónuda_ľokásmegyer Onkormányzat Képviselő_
testületének

3 48 12022. (XI. 2 4.) ľJatár ozata

A KépvÍselő_testület

úgy haĺĺľoz, hogy az eloteqesztést elfogadja és előzetes kötelezettséget vállal aľľa, hogy
2023. július 1. napjáto| 2+2 évig teľjedő időtaľtamra biztosítja az Önkoľmrányzat
fenntartásában miĺködő óvodĺĺkban, szocíális intézményekben és a keľĹi|ęthez tartoző
iskolákban a kozétkeztetéshez szükséges keľetösszeget 2.5 Milliáľd forint/év + Áfa

kii t e le zetts é gv lźll a lós ir dnt
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összegben, összesen 5+5 Milliárd forint + Áľa összégben az Önkormányzat
költségvetésében _ évenkónt az ę|óző évi előirlányzat inf7ációval növelt összegének
biztosításával.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: azonnal
(S zav azott 22 képv iselő : 22 i gen, e gyhan gú)

Napirend 6. pontja: Budapest Duna-parti építésí Szabúlyzat és Duna-partí keriileti építésí
szabólyzat egłiittműíködéssel lefolytatott tervezésének megdllapodds
módosíttÍs lúnak e lőterj esztés e
(rtÍsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgdľmester

Dľ. Kĺss Lászlĺó polgármester: megadj a a szőt Puskás Péter frakcióvezető úľnak.

Puskás Péter fľakcióvezetőz a Római part szabźiyozźsa nagyon régőta teľítéken van az
Önkoľmányzatnźi. }y'rég az előző ciklusban indítottak el egy íj szabályozási tervet, amelynek az
volt a célja, hogy meg lehessen végľe szüntetni a vźůtoztatási tilalmat, és olyan szabályozás
keľüljön elfogadásľa, amely a Római paľt jövőjét meghatáľozza, és helyes iľányba tereli. Sajnálatos
módon a 20l9-es önkormányzati választás utĺĺn, ęz a szerződés és a szerzódéssel kapcsolatos
folyamat meg lett źilítva, aszerzodés fel lett mondva, indokát nem tudja.
EŹ követte az az kźny, hogy a köĺeľületeket a Fővĺáľossal közösen szabźůyozza a keľületi
Önkoľmĺányzat. A pľobléma az, hogy nem igaztn történik semmi, hanem újabb, és újabb
módosítások, kiegészítések keľülnek az aszta|ra, ami sajnos aü. jelenti, hogy a szabźiyozási terv
elfogadása egyre csak a jövőbe ,,csúszik". Azt gondolja, hogy a Római paľt kéľdésę, azoÍl belül a
gát kérdése, kiemelt kérdés volt a választáson. Hatźrozottabb lépésekĺe lenne szfüség, mint,
amelyek itt történtek. Úgy gondolja, ma máľ tarthatnanak ott, hogy egy új szabźiyozási terv lehetne
érvényben mindenki megelégedésére.
Azzal' hogy folyamatosan vá|toztatási tilalom alatt tartjtk- a teľületet, még egy felújítást sem
tesznek lehetővé az otĹlakók szźmára, illetve a spoľtfunkció erősítését _ amit nagyon szęľetnének
-, aztis akađá|yozzźk.
Az előterjesztést a FIDESZ fľakció el fogja fogadni, meľt bíznak abban, hogy előbb-utóbb eléjfü
kerül az új szabályozásitęw.

Dr. Kiss Lászlrő polgármester: megadj a a szőt Czeglédy Gergő alpolgĺĺrmester úľnak.

Czeglédy Geľgő alpolgáľmester: 20l9-ben, amikor ez a Képviselő-testület megkezdte a
mfüödését, maľ több éve érvényben volt aváItoztatźtsi tilalom. Meg<irokölték a jelenlegi helyzetet.
A kerületi onkormányzatnaktöbb éves elkĺjtelezettsége volt azilj szabáIyozźlsiteľv megalkotása.
Az átadźs-átvételi eljáľás soľán deľült ki, hogy a több éves időszak alatt az előzo vezetés semmit
nem tett, ezért ĺem érti a szźĺmonkérést. Két évig csak egy helyzetfelmérés késziilt, nem pedig a
szabá|yozási terv.
Nem tudnak tényszenĺen előrébb jutni, illetve meghataľoző a gźú. tervezésének hiánya, ami a III.
keľtileti Önkormlányzattőlteljesen független, tekintettel aľľa, hogy a Fővaľosi Önkormanyzatfelel
az źrvizvéđeleméľt, o a gátmegľendelőj e.

Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmĺĺny készül, minđ a gát nyomvonala, mind a gát műszaki
megoldása tekintetében. Várhatóan januárban|esz olyan állapot, amelyből megismerhetik, hogy
miľe jutottak a tervezők. E^. kĺĺvetően kezdődhet meg az éľdemi munka, hiszen nyomvonal és
műszaki megoldás nélkül azok az ingatlanok nem tervezhetők, amelyek a hullám, illetve az
ártérben helyezkednek el.
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Dľ. Kiss Lászlrő polgáľmesteľ: megadj a a szőt Puskás Péter frakciővęzetĺ| úmak.

Puskás Péter fľakcióvezető: elhangzott, hogy nem tĺjľtént semmi, majđ az, hogy zajlott egy
tervezés.
Az ÖnkoľmáĺyzatKépviselő-testülete talánmég}}l7-benhozott egy döntést, amelyben elindított
egy szabéůyozási tervet. A dĺjntéshez késziilt egy szeruődés, amelyben megbíztak egy szabáIyozási
terv készítéséľe szakosodott céget. Azmár meg volt, hogy ez a bizonyos szabźiyozási terv mennyi
idł| alatt, milyen ütemekben készül ęl. Ez az ütemterv 20l9 októberéig - amíg ľáhatásavo|t -, az
ütemterv szerint zď1lott, az I. ütem készült el. Volt lakossági fürum is, amelyen részt vętt. Ezt
követően akkor ta|álkozott ismét ezzel az anyaggal, amikor a Képviselő-testtilet elé bejött egy
olyan ffiYa1, amelynek tárgya a szerzódés felmondása volt. Az addig e|végzett munka
gyakoľlatilag a,,kukábď' ment.
Elindult egy új munka, ami újra kęzdte ugyanezt.
Nem éľti, hogy miért nem tudtfü megalkotni a ľendelet-tervezetet.
Ugy tudja, hogy a választásokat követően azujonnanmegváIasztott főpolgĺĺľmester a helyszínen
tartott egy sajtótájékoztatőt, ahol elmondta: ,,Gyoztünk! A Római paľton nem lesz gát!'' Haľom
éve tudjfü, hogy nem |esz aRómai paľton gát aFővárosi Önkormźnyzat döntése alapján. Haľom
éve nem sikęľült legalább egy koncepciótervet letenni az aszta|ra, hogy hol lesz a gát.

Egyetért azzal,hogy ez akadá|yozza a szabályozási terv elfogadását, mert ezek egymásra épülő
folyamatok. Mindegyikbłllazlátszik,hogy időhúzásmegy annak érdekében, hogy ne kelljen állást
fo gl al ni e gé szen a 202 4 - e s önkoľmány zati v álasztás oki g.

Dľ. Kĺss LászlĺĎ polgármester: nem kíván vitát generálni' de két megjegyzése lenne:
1. Fľakcióvęzetó ilmak nem kell magyarázkodnia, meľt nem korábbi alpolgáľmesterként lett
ezekľe a megbeszélésekĺe meghíwa, szíve joga kľitikát megfogalmazni.
Az az ügymenet, ahogyan a Főváľos ebben az igyben múkĺjdik, az ęrÍe vonatkozó kĺitikai
megsegyzésekről maga is azt gondolja, hogy ettol azért lehet egy kicsit gyorsabb munkát végezni.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy újra le kellett ezeket az egyeztetéseket folyatni, pontosan az
volt az oka, hogy az elműllt időszakban, 20l9-et megelőzően' az a fajta szélesköni társadalmi
konszenzus és egyeztetési szándék, ami eLlhez a dologhoz kellett, finoman fogalmazva sem volt
meg. Csak az e|őző két évben több lakossági egyeztetést folytatott le a Fővaľos nagyon fontos
egyeztetési feladatról és területről, mint azt megelózően.
Czeglédy Gergő alpolgármesteľ úmak mégiscsak ígaza van abban, hogy amikor ez a gátkéľdés
felmeľült _ legelső önkormĺĺnyzati ciklusában _ az 2006-ban volt. 2006 és 2019 kozott
gyakorlatilag semmire sem sikeľült jutni' Tehát a valóságnak megfele| az,hogy azértmégis volt
erľę idő.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az e|oterjesztést éppen azért, mert ez a dĺjntés a
Római paľt soľsát előre viszi.
Jelzi, az nem segít, hogy a Keľület megkéľdezése nélktil a terĹilet egészét áttették egy törvényi
aktussal a Keľület kezeléséből a Főváros kezelésébe. Nyilvánvalóan azért, hogy a Keľület még
kevésbé tudjon beleszólni abba, mi tĺĺrténjen a Rómain.
Ha a tisztelt ellenzéki képviselők segíteni szeretnének ezen ateľületen, akkoľ támogatnák azt,hogy
a teľĹilet a Főváľostól visszakeriiljön a Keľülethez.
Kérdés, észrevétel hiźlĺyábaĺszavazásrateszi fel az előterjesztéshatźtrozati javaslatźlt.

Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Kerĺilet Ónuda_nékásmegyeľ onkormányzat Képviselő_
testĺiletének

349 ĺ2022. (xI. 24.) Határozata

A Képvĺselő_testiilet

tryyhatźroz, hogy
l. Budapest Fővaros ÖnkormanyzataésBudapest Fővaros III. keľület Óbuda-gekásmegyer

Önkoľmányzata közĺltt létrejött Budapest Duna-paľti építési Szabályzat és Duna-paľti
keľületi építési szabźiyzat kĺjzös tervezéséľől kötött Megállapodást módosít1a az
előterj esztés 1 . mellékletében fo glaltaknak megfelelően.

2. azl. pontban megjelölt Megállapodás megkötésekoľ aszerzođés lényeges taľtalmát nem
érintve _ az önkormźnyzat gazdasági érdekeit figyelembe véve - az előterjesztés 1.

melléklete szerinti tervezettől el lehet téľni.
3. felhatalmazza a polgáľmestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: döntést követő 1 nap
(SzavazoÍt 22 képviselo:2I igen, 1 tartózkodás)

Napirend 7. pontja: Budapest III. keriilet Mocsóľosdíílő kerťileti épí,tési szabólyzat
egł iittmiíködés s eI lefo lytatott tervezés éne k megdllap odlÍs tervezeténe k
előterjesztése
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Dr. Kiss LászI'ő polgáľmesteľ: megadjaaszőt Puskás Péter frakciővezetó úmak.

Puskás Péteľ frakcióvezető: nem meglepő módon némi analógiát pľóbálna felvázolni az elozó
üggyel kapcsolatban ennél az előterjesztésnél is.
Az előterjesztés első oldal negyedik bekezdésében azt írjźl<, hogy a III. kerületi Önkormrányzat
Képviselő-testülete álta| hozott 933l202L (XII. 20.) hatérozat szerint az onkoľmányzat
kezdemény ezi a F őv árosnál táľgyi teľület átsorolását.
SikeľĹilt mźraegy előteľjesztést készíteni alľa vonatkozőan', hogy a folyamat elkezdődjön.
Azt vél.i felfedezni, mint a Római partnál, hogy jobb, ha minél tovább htlzzák, és nem töľténik
semmi.
Ha mindkét fél egyetéľt abban, hogy a teľületnek ez kell, hogy legyen a sorsa' vagyis átsorolásra
kell keľiilnie, akkor nem tudja, miért kellett ezzel egy évet váľni allhoz, hogy érdemi lépések
történjenek.
A FIDESZ frakció az előteľjesztést támogatja, csupán a késlekedés okát nem értik.

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmester: kéľdés, észrevétel hianyában szavazásra teszi fel az előterjesztés
határ o zati j avas l atát.
Me gállapítj a, ho gy ań' a Képvi selő-te stület elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Keľület Ótruoa_Bokásmegyeľ onkormányzat KépvÍselő-
testületének

350 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hatríľoz,hogy
1. Budapest Fővrĺľos Önkormĺĺnyzataés Budapest Főváros III. kerület obuda-Békásmegyer

Önkoľmanyzata közötti megállapodást Budapest III. kerület Mocsarosdrĺlő Kerületi
Epítési Szabźůyzat együttmfüödéssel lefolýatott tervezéséľő| az e|őterjesztés 1. számú
mellékletében fo glaltaknak me gfelelően elfo gadj a.

2. felhatalmazza a polgrármesteľt a megállapodás aláirásźra.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: döntést követő l nap
(Szavazott 22 képviselő: 22 igen, egyhangú)

Napírend 8. pontja: ibuda-rékdsmegler Cigúny Nemzetiségi onkormányzat HEFOP plÍlydzat
2023. évi tiirlesztő ľészlet ótíitemezése
(rásbeti)
Előteľj esztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Dľ. Kiss Lászl.ő polgáľmesterz jeIzí,hogy az előterjesztéshez kiegészítés érkezett.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásrateszi fel az előterjesnéshatározati javaslatát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gađta.

Budapest Főváros III. Keriilet Óbuda_Békásmegyer Onkormányzat Kópvĺselő_
testĺiletének

351 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képvĺselő_testület

a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyi|atkozat-keze|o Bizottság 4I7|2022.(XI. 23.)
módosító javaslatára figyelemmel úgy határoz, hogy Óbuda-gokásmegyeľ Cigány
Nemzetiségi Önkormányzatrészére a HEFOP pályázatből keletkezetttartozásmegállapított
törlesztésének Ż023. évi részletét a futamidő egy éwel töľténő meghosszabbítása mellett
felfüggeszti, egyben az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hozzájárul a
rész|ętfizetést taľtalmaző tźlmogatásí szetződés módosításához azzal, hogy a szeľződés
aláírásakor - a szerzódés lényeges taľtalmát nem érintve - az Önkormanyzat érdekeit nem
sértő módon el lehet témi.
A szerződés az időközi cigrĺny nemzetiségi önkoľmrínyzati váIasúást követően léĘ<itt
Óbuda- Békásme gyer C i gany Nemzeti sé gi Önkoľm źny zatta| köthető me g.

Felelős: dr. Kiss LászIó polgármesteľ
Határidő: obuda-gekásmegyeľ Cigány Nemzetiségi Önkormźnyzatképviselő-testiiletének
megalakulását kovető 30. nap.
(Szavazott 22 képviselo:22 igen, egyhangú)
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Napirend 9. pontja: Döntés a 18019 hľsr,-ú, 1033 Budapest, Fő tér 1. szdm alatt talólható Zichy
kastély északÍ szóľnyót részlegesen, ingatlan-hasznosítlÍsi szeľződés
keľetében hasznólő Hello Wood Zľt. méltdnyosslźgí kérelméről
(rdsbetí)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Dr. Kĺss Lászllő polgáľmesteľ: kérdés, észrevétel hiĺĺnyában szavazásrateszi fel az előteľjesztés
hatáĺ o zati j avas l atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testtilet elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óbuda_ľékásmeg;rer Onkormányzat Képviselő_
testĺiletének

352 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

az onkormányzat vagyonáľól és a varyontárgyak feletti tulajdonosĺ jogok
gyakoľlásáról szĺiló l7l2014. (vI. 2.) iinkormányzatĺ rendelet 16. $ (1) a) pontja
Íigyelembe vételével úgy határoz, hogy

Budapest Főváľos III. Kerület, obuda-Békásmegyer onkormanyzataés a Magyaľ Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkoníen múködő Részvénytaĺsaság 20|7. augusztus 2l. napjarl, sZT-
ll5334 szźtm alatt megkötött vagyonkezelési szerzodés vonatkozó pontjainak
figyelembevételével hozzájárul a 18019 hĺsz.-ú, 1033 Budapest, Fő tér l. szźrrl a|att
található Zichy kastély északĺ szárnya részleges (az épületľész ftildszintjének 75,5 rlŕ és
284 ftŕ alapteľületrĺ részei raktźr és műhely, az épuletrész emeletének 288 m2 alapterületű
része iroda, illetve az emelet 207 m2 területe műterem, eseménytér funkcióval torténő)
hasznosításáú célző ĺngatlan hasznosításĺ szeződésben Használóként szereplő Hello
Wood Zrt. (szék'hely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19., III|9., cégegyzékszám:0l-10-
140966, adősztlm:28749990-2-42,képviselő: Huszáľ András igazgatősági tag) használatĺ
díiáú 2022. december l_jétől 2023. április 30-ĺg' méltányosságból 507o-os méľtékre
mérsékelĺ.

Az ingatlanrésszel kapcsolatos valamennyi egyéb költség megfizetése továbbra is
kötelezettsége a Használónak. A jelen határozatban megielölt hatáľnaptóI a Haszĺálő az
ingatlan-hasznosítási szerződés szerinti teljes összegű hasznźůati díjfizetési
kötelezettségeinek köteles eleget tenni.
Felelős: dr. Kirchhof Attila, a, obudai Vagyonkezelő NonprofitZrt. vezérigazgatőja
Hatáľidő: folyamatos
(S zav azott 22 képv ise|ő : 22 i gen, e gyhangú)

NapÍrend 10. pontja: Tulajdonosi houtźjóľullÍs a 1039 Budapest, Kossuth Lajos iidiilőparti' 63660
hrsz.-tű ingatlan 10J10 tŕ-es részét és a 63659 hrsz.-tű íngatlant _ vízi-,
kerékpdros és tenisz sporttelep funkcíóval _ bérlő GS Rómaĺ Tenisz Club Kft.
dltal végzendő bérlőí beľ uhlźzás hoz
(Irúsbelí)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester
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Dr. Kĺss László polgármester: kérdés, észrevétel hianyában szavazásra teszi fel az
előterj e szté s hatfu o zati j avas latát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľület Óbuda_ľékásmegyeľ onkormányzat Képviselő_
testületének

353 l 2022. (xI. 2 4.) IJatár ozata

A Képviselő-testület

az onkormányzat varyonáľĺíl és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosĺ jogok
gyakorlásáľĺíl szóló l7l201'4. (vI. 2.) önkormányzati ľendelet 16. s (1) a) pontja
Íiryelembe vételóvel úry hatáľoz, hogy

a l}}Yo-ban önkormĺĺnyzati tulajdonú 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdütőpaľti 63660
hĺsz._ú ingatlan 10.110 m2-es ľésze és a 63659 hĺsz.-ú ingatlan (vizi-, keľékpĺíľos és tenisz
spoľttelep funkciójú) tekintetében fennálló béľleti szerzodés Béľlője, a GS Rómaĺ Tenĺsz
'Club Kft. (székhely: 1039 Budapest, Kalásziköz lDlC., cégsegyzékszéml:01-09-381630'
adőszźlm 29164217-2-41, képviselő: Tomsits Krisztian ügyvezető) részére megadja
tulajdonosi hozzájárulását a 63660 hľsz.-ú, ingatlanon ta|á|hatő, műemléki védettségű
épiilet (,,kissingi pusztatemp1om'') meglévő küIső nyílászáróinak cseréjéhez a
jókaľbantartás keretein belül, a benyújtott műszaki dokumentációban meghatźrozott
műszaki paľaméterekkel, az onkoľmrányzat nevében és megbízásból eljaró Óbudai
Vagyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt-v el me gkötendő me gállapodás keretei között.

A tulaj don osi hozzájźrulás további feltételei és kikötései :

1) A munkálatokat a GS Római Tenisz Club Kft. saját kĺiltségén, mindennemű megtérítési
igény nélkül köteles elvégezni.

Ż) Ahozzájaľulás csupiín a hivatkozott dokumęntácíőbankörĺilíľt munkálatokĺa vonatkozik,
ettől való báľmilyen eltérés esetén a GS Római Tenisz Club Kft. ismételten tartozík az
Önkoľman y zat hozzáj źlru|ását kéľni.

3) A beľuhźzás sorźn a GS Római Tenisz Club Kft-nek kĺitelessége figyelembe venni a
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-gokásmegyer onkoľmányzat Képviselő_
testületének Óbuda-gékásmegyeľ Építési Szabá|yzatárőI szóló 20l20I8. (VI. 26.)
öĺkormányzati rendeletében, a Budapest Főváros III. Kerület obuda-ľékásmegyeľ
Önkormányzat Képviselő-testületének obuda-Békásmegyeľ településképének
védęlméről szőlő 3612017. (IX. 29.) önkormźlnyzatíľendelętében foglalt előírásokat.Ezek
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősiil.

4) A bérleményi ingatlan vźitoztatási tilalommal érintett, az íngat|an vonatkozásźlban a az
épített köľnyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. töľvény 2I. és2Ż.

$ rendelkezései hatályosak.
5) A béľelt ingatlanokon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott kĺĺľokat

a GS Római Tenisz Club Kft. köteles a munkálatok megkezdését megelőző állapotra
helyľeállítani, a felmeľĹilő kártéritési igényeknek eleget tenni.

6) Az esetleges szakszeľĹĺtlen munkavégzésből eredő, később jelentkező kaľok,
meghibásodások kijavításanak kötelezettsége a GS Római Tenisz Club Kft-t terheli.
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7) A munkavégzést a GS Római Tęnisz Club Kft. köteles úgy megszeľvezni, hogy az a
környék lakóinak nyugalmát ne zavarja, az ingatlarlok ľęndeltetésszeľű haszná|atźú ne
akadáiyozza.

8) A keletkező tĺirmeléket a GS Római Tenisz Club Kft-nek haladéktalanul, saját költségén
el kell szállittatnia.

9) A munkálatokkal összefüggésben a.GS Római Tenisz Club Kft. sem Budapest Fővaros
III. Keľiilet Óbuda-Békáśmegyer onkoľmĺányzatźtva|, sem aZ obudaĺ Vagyonkezelő
Nonpľofit Zrt-vel' szemben nem léphet fel semmilyen jogcímen megtéľítési, beszĺĺmítási
vagy káľtérítési illetőleg tulaj donj o gi i génnyel.

l0) Jelen hozzájarulźts a kiadás napjától számított 1 évig érvényes.

A tervezett beruhazás kapcsán esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engeđélyek,
hozzájáruIások, nyilatkozatok beszerzése a leendő Béľlő feladata és felelőssége, az
Önkoľman y zat ebbé|i fel elő s sé gé t kizĄ a.

Felelős: dľ. Kirchhof Attila, azobudaiVagyonkezelő NonpľoťltZľt.vezéigazgatőja
Határidő: folyamatos
(S zav azott 22 képviselő : 22 i gen, e gyhan gú)

Napíľend 11. pontja: Tulajdonosi hozzlújórullźs megadlÍsa az Észak-Budapestí Tankeriileti
Kö zp o nt r é s zé r e ö n ko rmúny zati t ulaj do n ú in g atlan b an v é gzen ďő
beruhózlÍshoz
(ľdsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmesteľ

Dľ. Kiss Lászliő polgáľmester: kéľdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az előteľjesztés
hatźĺr o zati j av as latát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerůilet obuda_Békásmegyer Onkoľmányzat Képvĺselő-
testületének

354 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képviselő_testület

az onkormányzat vag;ronáľól és a vagyontárryak felettĺ tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 1712014. (vI. 2.) iinkormányzati rendelet ĺ'6. $ (1) bekezdésének
figyelembe vételével úry határoz,hogy megadja a tulajdonosihozzájálľulást azBszak-
Budapesti Tankeľiileti Központ (székhely: 1033 Budapest, Fő tér l., azonosító: 01-98-
003634 , adőszám:15835107-2-4l,képviselő: Tamás Ilona tankeľületi igazgatő) számára
az önkormźnyzati tulajdonú 63673ĺ5 helyrajzi számu; 1039 Budapest; Kĺľályok útja
fi&n. szálm alatti ,,kivett általĺános iskolď' megnevezésii ingatlanon (melyben a Béľes
József Által'ĺnos Iskola miĺködik) végzendő beruházáshoz (a gáníizemű kazán helyett
nem gázíizemű (konténer) l<azán telepítéséhez), ahatźrozat mellékletét képezo műszaki
dokumentáció szerint.

A tervezett munkálatok kapcsán esetlegesen sziikséges szakhatósági és egyéb engedélyek,
hozzźĄáru|źtsok, nyilatkozatokbeszerzése azBszak-Budapesti Tankeriileti Kĺizpont feladata
és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizĄa. Az Eszak-Budapesti
Tankeľületi Kĺizpont nem jogosult kĺiltségeinek megtérítéséhez. Az Eszak-Budapesti
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Tankeľületi Központnak tudomásul kell vennie, hogy a munkálatok elvégzésének feltétęle,
hogy azzal összefüggésben nem léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszámítási
vagy kĺĺĺéľítési, illetőleg tulajdonjogi igénnyel sem Budapest Főváros III. Keľület obuda-
Békásmegyer Önkoľmányzatáva|, sem pedig az obrdai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel
szemben.

A tulaj don osi hozzźĄárulás további feltételei és kikötései :

1. A hozzájarulás csupán a hivatkozott dokumentációkban köľtilírt munkálatokľa
vonatkozik, ettől való báľmilyen eltérés esetén azÉszak-Budapesti Tankerületi Központ
ismételtentaľtozikazÖnkormányzathozzźtjarulasátkérni.

2. Az ingatlanokon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott kźrokat az
Észak-Budapesti Tankeľületi Központ köteles a munkálatok megkezdését megelőzł5
állapotrahelyreállítani, a felmerü|ókartéritési igényeknek eleget tenni.

3. A szakszeľűtlen munkavégzésből eľedő, később jelentkező kaľok, meghibásodások
kijavításanak kĺjtelezettsége azBszak-Budapesti Tankerületi Központot terheli.

4. A munkavégzést azEszak-Budapesti Tankerületi Központ köteles úgy megszervezni,
hogy az a kömyék lakóinak nyugalmát ne zavarja' az ingat|anok rendeltetésszeľú
használatát ne akadá|y ozza.

5. A keletkező törmeléket az Észak-Budapesti TankeľĹileti Központnak haladéktalanul,
saját költségén el kell szállíttatnía.

6. Je|enhozzájtáľulás a kiadás napjától szźlmított 1 évig éľvényes.
Felelős: a, obudai Vagyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt. vezérigazgatója
Hatáľĺdő: a döntést kĺjvető 30 nap
(Szavazott 22 képviselő:22 igen, egyhangú)

Napiľenď 12. pontja: Tulajdonosi hozzdjdľullÍs a 16173/4 hľsz.-lű, 1037 Buďapest, Viharhegli tłt 4.
(Toronya utca 33.) szúm alatti inglant bérlő obuda-Hegłvidékíek Eglesiilete
dltal v é gze ndő b érlői ber uh úzlÍs hoz
(Iľttsbelí)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdľmester

Dr. Kiss Lászliő polgármester: kérđés, észrevétel hiányában szavazástateszi felaz előterjesztés
határ ozati j avasl atát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Ótuoa_ľokásmegyer Onkormányzat Képviselő_
testületének

355 12022. (xI. 2 4.) IJatár ozata

A Képvĺselő_testĺilet

az onkormányzat varyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 1712014. (vI. 2.) iinkormányzati ľendelet 16. s (1) a) pontja
figyelembe vételóvel úgy hatáľoz, hogy

al}}Yo-banĺinkormanyzati tulajdonú 1037 Budapest, Vihaľheryiűt 4. (Toľonya utca 33.)
szárn alaÍti,l67l3t4helyrajzi szĺrrń"kivett irodą gazdaság'épiilet, udvaľ miivelési águ 1.0L6 m2

alapteľiilettí ingatlan tekintetében fennálló bérleti szerzodés Bérlője, az obuda-
Hegyvĺdékiek Egyesĺilete (székhely: 1037 Budapest, Toľonya utca 33, adőszám:
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18088476-1-41' képviselő: Felcsuti Lászlő elnök) részére megadja tulajdonosi
hozzájáruliását a bérleményben a Bérlő á.Jta| elvégzendő átalakításokhoz, mint
beľuházáshoz (műszaki taľtalom: azingatlarlon lévő főépület gźauzemufűtésének hűtő/fiĺtő
klímabeľendezésekkel történő kiváltása, illetve a melléképület (gondnoki lakás) elektromos
fiĺtésénęk kiépítése (a meglévő gázkazźlnos, rađiźltor hóleadós rendszer megtaľtása mellett),
a határozat mellékeltét képező dokumentáció alapján. A beruházás feltételrendszerét a
Bérbeadó és a Béľlő kĺjzött kĺjtendő külĺjn megállapodás foglalja magźlba.

A tulaj don osi hozzźĄérulás további feltételei és kikötései

1) A munkálatokat az obuda-Hegyvidékiek Egyesülete saját kĺiltségén, mindennemű
megtéľítési igény nélkül köteles elvégezni.

2) Ahozzájarulás csupán a hivatkozott dokumentációban köľĹilíľt munkálatokľa vonatkozik,
ettől való bármilyen eltérés esetén arobuda-Hegyvidékiek Egyesülete ismételtentaľtozik
az Önkorm ány zat hozzétjźtrulását kéľni.

3) A beruhźľzás sorána' Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének kötelessége figyelembe venni
a Budapest Főváros III. Kerület obuda-gekásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-
testülętének obuda-gékásmegyer Építési SzabáiyzatźrőI szőlő 2Ol20I8. (VI. 26.)
önkormányzatí rendeletében, a Budapest Főváros III. Keľület Óbuda-gékásmegyer
onkoľmányzat Képviselő-testületének Óbuda-gekásmegyer tetepülésképének
védelméről szőIo3612017. (IX. 29.) önkoľmányzatirendeletében foglalt előírásokat.Ezek
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4) A bérelt ingatlanon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott károkat az
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete köteles a munkálatok megkezdését megelózó áI\apotra
helyreállítani, a felmerülő káľtérítési igényeknek eleget tenni.

5) Az esetleges szakszerűtlen munkavégzésből eredő, később jelentkező károk,
meghibásodások kijavításának kotelezettsége az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületét
teľheli.

6) A munkavégzéstarobuda-Hegyvidékiek Egyesülete kĺĺteles úgy megszervezni,hogy az
a kĺirnyék lakóinak nyugalmát ne zavaqa, az ingat|anok rendeltetésszenĺ használatát ne
akađźůyozza.

7) A keletkező tĺjrmeléket az obuda-Hegyvidékiek Egyesületének haladéktalanul, saját
költségén el kell szállíttatnia.

8) A munkálatokkal összefüggésben a Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete sem Budapest
Főváros III. Kerület Óbuda-gekásmegyer Önkormanyzatával, sem az obudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel szemben nem léphet fel semmilyen jogcímen
megtéľítési,beszámitási vagy kártérítési illetőleg tulajdonjogi igénnyel.

9) Jelen hozzájáruláls a kiadás napjától szźlmított l évig érvényes.

A tervezett beruházás kapcsán esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek,
hozzájárulások, nyilatkozatok beszeľzése a Bérlő feladata és felelőssé ge, az onkormányzat
ebbéli felelő s sé gé t kizafi a.

Felelős: dľ. Kirchhof Attila, az obudai Vagyonkezelő NonproťĺtZrt. vezérigazgatőja
Határidő: folyamatos
(S zav azott 22 képv iseliĺ : 22 i gen, e gyhan gú)

Napirenď 13. pontja: Az.obudaí Paľkolúsi NonpľoJit Kft. 2022. évi iłzletí tervének módosítdsa
(Iľdsbelí)
Előteľj esztő: Czeglédy Gergő alpo lgórmester
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Dľ. Kĺss Lász|ő polgármester: kérdés, észrevétel hiĺínyában szavazásrateszi fel az előterjesztés
határ o zati j avas l atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-te stület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keriilet obuda_ľékásmegyer Onkormányzat Képvĺselő-
testületének

356 12022. (xI. 24.) Határozata

az Óbudai Parkolási Nonpľofit Kft.2022. évĺ iizleti tervének módosításáľól

A Képviselő_testiilet

úgy hatáľoz,hogy

1. elfogadja azobudaiPaľkolási Nonproťrt Korlátolt Felelősségtĺ Tráľsaság 20Ż2. évi iizleti
tervének módo sítását az előterj esztés melléklete szerinti taľtalommal,

2. elfogadja az Önkorményzatz}Zz. évi költségvetésnek:

a) Fizętő Parkoló rendszeľ elszámolása bevételek költségvetési soľ:
I .447 .07 3 .343 Ft-ról l .49 5 .7 7 4.27 3 Ft-ra növelését

b) Fizeto Paľkoló rendszer elszĺĺmolása kiadások' beruhézási és előkészítés
költségek kiadási kĺiltségvetési sor:
608.532.052 Ft-ről 602.98I.458 Ft-ra csökkentés ét az alźlbbi részletezé,s szerint:

c) Meglévő ťlzetőovezet forgalomtechnikai felülvizsgálata költségvetési sor:
2 1 .590.000 Ft-ról 26.67 0.230 Ft-ra növelését,

d) Főviĺrosi Önkormán y zat kiadásai költségvetési sor :

129.486.236 Ft-ról I27.366.901 Ft-ľa csökkentését

e) Közjegyzői díjak' végrehajtźtsi költségek költségvetési sor:
30.000.000 Ft-ról 35.500.000 Ft-ra növelését

Đ Parkoló automaták üzemeltetése (250 db) kĺiltségvetési sor:
21 4.34l.005 Ft-ról 209.63 4.373 Ft-ľa csökkentését

g) Ú1 kciltsogvetési sor felvétele: Vihar u. 17. sz. alatti épület napelemes rendszer
kiépítése:
20.955.000 Ft.

h) obudai Paľkolási Nonprofit Kft. működési kiadások kĺiltségvetési sor:
7 24.146.675 Ft-ról 6 1 5.3 5 8. 1 1 5 Ft-ra csökkentését,

i) a tarta|ékkeľet megemelése 1 63.040.08 4 Ft-tal.
Felelős: Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
(Szav azott 22 képvise lo : 22 igen, e gyhangú)
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Napirend 14. pontja:,ąz ibudai Kulturdlis Központ Nonpľofit KÍt. 2022. évi iiztetí tervének
módosítása
(rdsbel)
E lőterjesztő: Czegléďy Gergő alpolgúrmester

Dľ. Kiss Lászlő polgármesteľ: kérdés, észrevétel hiĺĺnyában szavaztsrateszi fel az előterjesztés
határ o zatí javaslatát.

Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_Békásmeryer Onkoľmányzat Képviselő_
testületének

357 12022. (xI. 2 4.) Határ ozata

az Óbudai Kulturálĺs Központ Nonprofit KÍt.2022. évĺ üzleti teľvének mĺídosításáról

A Képvĺselő-testület

úgy hatrĺľoz,hogy
1. elfogadja az obudai Kultuľális Kĺizpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tĺĺrsaság 2022.

évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. elfogadja az onkormányzat2022. évi kĺiltségvetésnek:

a; ,,obudai Kultuľális Központ'' kiadási költségvetési sor 330 802 000 Ft-ról
333 800 000 Ft-ranövelését.

b) ,,Felhalmozásitźtmogatás oKK'' költségvetési sor 31266 000 Ft-ról ll 557 000 Ft-ra
csökkentését.

c) ,,Célfeladat Advent'' költségvetési sor 27 802 000 Ft-ról 2| 27 5 000 Ft-ra csĺjkkentését.
d) ,,Célfeladat obuda napjď' költségvetési sor 44 500 000 Ft-ról 39 9l2 000 Ft-ra

csökkentését.
e; ,,onként vállalt fęladatok, szolgáltatás, célfeladatok (ľendezvények)'' kĺiltségvetési sor

38 782 000 Ft-ról 19 050 000 Ft-ra csökkentését.
f) az ,,źitalános taľtalék'' költségvetési soľ megemelését 47 558 000 Ft-tal.

Felelős: t. Óbudai Kultuľális KözpontNonpľofit Kft. ügyvezetóje,2. polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2022. november 30.
(Szav azott 22 képviselő : 22 igen, egyhangú)

Napírend 15. pontja: A Szent Margit Rendelőintézet NonproJit Kft. 2022. évre szóllí Üzleti
Terv és Mííköďési Tómogatdsí igény módosítdsa
đrastelĐ
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

I)r. Kiss Lászlő polgármesteľ: kérdés, észrevételhiźlnyaban szavazétsra teszi fel az előterjesztés
határ o zati javaslatát.

Me gállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.
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Budapest Főváros III. Keľĺĺlet obuoa_ľékásmegyer onkoľmányzat Képviselő-
testületének

358 12022. (xI. 2 4.) Határ ozata

a Szent Margit Rendelőĺntézet Nonpľofit Kft. 2022. évre szĺiló tizleti Teľv és Műktidési
Támogatási igény módosításáról

A Képviselő_testület

iryyhatátoz, hogy az előteľjesztés melléklete szeľinti taĺtalommal jőváhagyja a Szent Maľgit
Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását és éves intézményi
múködési támogatási igényét 375.500 eFt összegben. A 90.500 eFt támogatás-növekméný
a2022 évi tartalékkeľet terhére biztosítja.
Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgatő
Határidő: azonna|
(Szavazott 22 képviselő: 22 igen, egyhangú)

Napirend 16. pontja: Az obudai Rendelők Egésaěgiigłi Szotglźltató Nonproftt Kortdtolt
Felelősségűí Tdrsasóg beolvaddsa a Szent Margít Rendelőintézet
Nonproftt Korlótolt Felelőss égíí Tórs asdgba, végleges vaglonmérleg
elfugadúsa
(Irdsbelí)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Dr. Kiss Lász|ő polgármesteľ: kéľdés, észrevételhiáĺyábaĺ szavazásra teszi fel az előterjesztés
hatźn o zati j avas l atát.
Megállapítj a, hogy azt a Képvi sęlő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda-ľékásmeryeľ onkoľmányzat Képvisető-
testĺĺletének

359 ĺ2022. (XI. 2 4.) IJatár ozata

az obudai Rendelők Egésaégügłí SzolglÍltató Nonproftt KoľllÍtolt FelelősségíÍ Társasúg
beolvaďdsa a Szent Maľgit Rendelőíntézet NonpľoJít Korldtolt FelelősségíÍ Tdrsasógba,
végleges vagłonmérleg elfogaddsúról

A Képviselő_testůilet

úgy hatáľoz, hogy elfogadja a, obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonproťrt
Korlátolt Felelősségtĺ Társaság 20Ż2.08.3l-ére vonatkozó tevékenység lezárő beszálmoLőját
ésfęlkéľiazigyvezetótabeszámoÍókozzétételéľe.
Felelős: Dľ. Budai Andľás igyvezető igazgatő
Hatáľĺdő: azonrlal
(Szav azott 22 képviseló. 22 igen, e gyhangú)
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Budapest Főváros III. Keľület Ónuoa_Békásmeryeľ onkormányzat Képviselő_
testůiletónek

360 l 2022. (XI. 24.) Határ ozata

az ibudaí Rendelők Egésaégiigłi Szotgltttató Nonproftt Korldtolt Feletősségűí Tdrsasdg
beolvadósa a Szent Maľgit Rendelőintézet NonproJit Korldtolt Felelősségíí Túrsasdgba,
végleges vaglonmérleg elfogadúsúról

A Képvĺselő_testůilet

úgy hataľoz, hogy elfogadja a, obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Koľlátolt Felelősségrĺ Tĺĺľsaság, mint beolvadó gazdasági tĺáľsaság 2022.08.3l-érę
vonatkozó végle ges vagyonlelt áľ źlt és végle ges vagyonméľle gét.
Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgatő
Hatáľĺđő: azonnal
(Szav azott 22 képv iseIő : 22 i gen, e gyhangú)

Budapest Főváros III. KeľüIet Óboda_Békásmegyer onkoľmányzat Képviselő_
testületének

361 12022. (xI. 24.) Határozata

az ibudoi Rendelők Egésaégiigłi SzolglÍltató Nonpľolit Koľldtolt Felelősségűĺ Tlźrsasdg
beolvadósa a Szent Margit Rendelőíntézet Nonprolit Korlótolt Felelősségíí Tórsasdgba,
végleges vagłonměrleg elfogadúsúról

A Képviselő_testĺilet

úgy hataroz, hogy elfogadja a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft., mint átvevő
gazđasźryi tĺĺĺsaság 2022.08.3l-ére vonatkozó végleges vagyonleltaľát és végleges
vagyonméľlegét.
Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgatő
Határidő: azonľp,l
(S zav azott 22 képv iselő : 22 i gen, e gyhan gú)

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_ľékásmegyer Onkormányzat Képviselő_
testületének

362 l 2022. (XI. 24.) Határ ozata

az ibodoi Rendelők Egésaégiigłi SzolglÍltató NonproJit Korldtolt Feletősségűí Tlúrsaság
beolvaddsa a Szent Margit Rendelőintézet NonproJit Korlótolt Felelőssěgíí Tdrsasdgba,
vég le ges vagl on mé ľle g elfo g adós dró l
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A Képviselő_testület

úgy határoz, hogy elfogadja a Szent Margit Rendelőintézet Nonproťrt Kft., mint tovább
működő gazdasági táľsaság 2022.08.3l-ére vonatkoző végleges vagyonleltźnát és végleges
vagyonméľlegét.
Felelős: Dľ. Buđai András ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: azonna|
(S zav azott 22 képv iselłĺ : 22 i gen, e gyhan gú)

Napirend 17. pontja: Az ibudai.Vaglonkezelő NonproJit Zľt. 2022. évi ĺizleti tervének és a
2022. évi Eves Köazolgdltatdsí Szerződésének módosítdsa
|Írdsĺeli1
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmesteľ: kéľdés, észľevétel hiĺányában szavazźĺsrateszi fel az előterjesztés
hattr ozati j avasl atát.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testiilet elfogadta.

Budapest Főváros III. KeľÍilet iruda_Békásmegyeľ onkormányzat Képvĺselő_
testĺiletének

363 12022. (xI. 24.) Határ ozata

az obudaĺ Vagyonkezelő Nonproflt Zrt. 2022 évi üzleti teľvének és a 2022. évi Eves
Ktizszolgáltatási Szeľződésének módosításáról

A Képvĺselő_testület

úgy hataľoz,hogy
1. elfogadj a az obudaíVagyonkezelő Nonpro frt Zrt.2022. évi üzleti teľvének módosítását

az előteľj esztés melléklete szeľinti tartalommal ;

2. elfogadja az Önkormányzatz}zŻ. évi költségvetésének:
Vagyonkezelő Zrt. kezelési bonyolítási díjak kĺlltségvetési sor 903.437 eFt-ról 752.864
eFt-ľa csökkentését;
taľtalék keľet megemelését l50.573 eFt-tal.

3. elfogadja a Képviselő_testület 7012022. (II.15.) számű hatźrozatával elfogadott, a
Budapest Főváros III. keľĹilet obuda-nekásmegyer onkoľmanyzat va|aľrlint az obudai
Vagyonkezelő Nonprofrtzrt. között létľejott 2022. évi Eves Közszolgáltatásĺ Szeľződés
módosítását és eryúttal Íe|hatalmazza a Polgármesteľt a szerződésmódosítás
a|áirására.

Felelős: Dľ. Kiss Lászlő polgáľmester, Dr. Kirchhof Attilavez&igazgatő
Hatáľidő: azonnal
(Szav azott 22 képv iselő : 22 i gen, e gyhangú)

Napirend I8. pontja: Az obuďai Múzeum élére ígaąató kÍnevezése
(rósbeli)
Előterjesztő: B éres Andľús alpolgármester

Dr. Kĺss Lásztőt polgármesterz az Óbudai Múzeum igazgatói állására apźiyázatkiírásra keľĹilt.
A felhívásra egy páIytnat érkezett. Gálfi Ágnes korábbi gazđasági vezető,jelenleg mb. igazgatő
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nýjtotta be pályázatát, akinek a pźůyézatát abirálő bizottság úgy.értékelte, hogy a pályéno
megfelel apozíciő ęllźtásfua. Javasolja a Képviselő-testületnek Gálfi Agnes megválasztását.
Kéľdés, észrevétel hianyában szavazástateszi fel az előterjesztéshatáĺozatijavas|atźt.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület Óbooa_ľékásmeryer onkormányzat Képvĺselő_
testůiletének

364 12022. (xI. 24.) Határozata

az Óbudai Múzeum élér e igazgatĺi kinevezéséről

A Képviselő-testület

úgy hatáľoz,hogy
l . 2022. decembeľ 1 . napj ától 2027 . novembeľ 3 0. napj áig hatérozott időtaľtamra megbízza

Gálfi Ágnest az obudai Múzeum igazgatőífeladatainak ellátásával.
2. az Óbudai Múzeum igazgatőjźnak béľét bruttó 830.000 Ft-ban, azaz

nyo|cszźnhaľmincezeľfoľintbanállapitjameg.
3. felhatalmazza a Polgáľmestert avezető tisztségviselő munkaszęrzódésének aláírásĺĺľa.
Felelős: Polgáľmester

KSZKI igazgatőja
Hatáľĺdő: 2022. decembeľ 1.

(Szavazott 22 képviselíS:22 igen, egyhangri)

Dr. Kiss Lászlő polgármester: gľatulál Gálfr Ágnesnek, munkájahoz sok sikeľt kívrĺn.

Napirend 19. pontja: Budapest Fővóros III. Keríilet ibuda-Békrűsmegler onkormdnyzat
K!ľvíselő-testiilet 2 1 5/2 0 2 2. (VI. 2 3.) sz. hatdrozatdnak módosítúsa
(Irúsbeli)
Előteľj esztő: Czegléďy Geľgő alpolgdrmester

Dľ. Kĺss Lászl.ő polgáľmester: kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az előteľjesztés
határ o zati j av aslatát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet ibuda_nékásmegyer Onkormányzat Képviselő_
testĺĺletének

365 12022. (xI. 2 4.) IJatár ozata

A Képviselő-testÍilet

úgy hataľoz,hogy a2l5l2022. (VI.23.) száműhatározat 1. pontját módosítja a következők
szeľint:
,,aZ obudoi Vagłonkezelő Nonprofit Zórtkorűen Működő Résménytórsaság
lrónyvvizsgálójĺźvá 2022 23. és kĺ;z \tt i határ ozott időt aľ tamľ a
a BALLA AUDIT K Korlátolt Felelősségű Tórsaságot
(székhely: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8., Cg': 01-09-716408. Mag1lar Kanyvvizsgálói
Kamaľa nyilvántaľtási száma: 005969, a konyvvizsgálatért szeméIyében is felelős
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kĺ)ry,vvizsgáló: Dr. Balla Istvón / anyja neve: Benedek Veronika, lakik: 1038 Budapest,
Ezüstkő utca 8.) választja meg. A konyvvizsgáló gazdasági társaság megbízósi díjót éves
1.800.000,- Ft + AFA összegben hatóľozza meg. Az ajánlati áľat évente - első alkalommal
a 2022. évi kÓnywizsgálat lezárósát kovetően - az előző évre, a KSH óltal kazzétett

fo glas ztói árindex v óltozás ával lehet módos ítani. "
Felelős: Dr. Kiss László polgĺźrmester
Hatdridő: dontéstől számított 30. nap
(Szavazott 22 képviselő: 22 igen, egyhangú)

Dr. Kiss Lászlő polgármesterz Iezáqa a nyílt ülés napirendjeit és zért ülést rendel el

Záľt ülés napiľendie:

Napírend 20. pontja: Szocidlís egléni kéľelmek iigében sziiletett diintések ellen benyújtott

fellebbezések (11 iigÍéI) és méltónyossági kérelmek (9 ĺisyÍél)
elbíľdldsa
7Íľltstelą
Előterjesztő: Turgonyi Dúniel Absolon alpolglźrmester

- A zdrt ülésen 366-386/2022. (il. 24.) határozat került elfugadásľa. -

Kéľdések

Dľ. Kiss Lászľ.ő polgáľmester: megadjaaszőtKelemenViktóľiaképviselő asszonynak.

Kelemen ViktĺĎľĺa képviselő: novembeľ 8-án, minden képviselőtaľsa kapott egy levelet Dr. Kádáľ
Emese Lenke felnőtt háziorvostól, a mellékelt nyilatkozat azért is érdekes, meľt a petíciót a
háziorvosok, a felnőtt- és gyermek fogorvosok is aláírták.
A Képviselő-testület segítségét kérik, meľt a rezsikĺjltséget nem tudják viselni. Éĺthető, hogy az
Önkormányzathoz fordultak, hiszen az Önkoľmányzat alapfeladata az a\apellátás biáosítása.
Leirták a levelükben, hogy az alape|látásban dolgozók elkötelezettek a magas színvonalú,
mindenki által elérhető oľvosi ellátás biztosítása irrĺnt. A III. keľĹilet lakosaira semmilyen további
teľhet nem tudnak és nem is akaľnak źihárítani, bevételeiket nem tudjfü növelni.
Köztudomású, hogy az ország és a főváros számtalan önkormźnyzata átvállalja a rezsidíjak
megemelkedett összegét, meľt csak így biztosíthato az egyébként is kis létszámú' túlterhelt,
többségében nyugdíjas koru alapellátásban dolgozó orvosok munkájának tovább folytatása.
Kérik, hogy azÖnkormányzat amegnövekedett rezsidíjakat ne hárítsa át az alapellátásban dolgozó
orvosokľa, hogy a ľezsiköltségek emelkędése ne okozza az alapellátásban dolgozó orvosok
tĺimeges felmondását.
A FIDESZ fľakció javasolja, hogy a rendelők rezsikĺiltségei kerüljenek megosztásra'űgy,hogy az
alapellátásban dolgozó oľvosoknakkizźrőlag a rendelő alapteľülete alapján kalkulált rezsiköltséget
kelljen megfizetni, és az épület többi kiszolgáló helyiségeire (vźrő, előtér, lépcsőház) a
ľezsiköltsé get az onkoľmanyzatvźůlalja át.

Dľ. Kĺss Lászlrő polgármester: megkapták a levelet, amely tartalmaz egy-két tárgyi tévedést.
Az előzó képviselő-testületi Ĺilésen is volt már eľről szó, de akkor az a válasz született, hogy az
Önkormányzat az egyéni mérőórĺĺk kialakítása érdekében lépéseket fog tenni, amelyet meg is
tettek.
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Azokban az esetekbęn merül fel probléma, ahol az Önkorményzatnem egyedüli tulajdonos abban
az ingatlanban, ahol a hźniorvosok tartózkodnak, tehát magán szereplők is vannak, akiknek a
jogszabály éľtelmében ahozzájźlrulásuk szükséges az óľáknak a felszeľeléséhez.
Alapvető tárgyi tévedés az, hogy az onkormźnyzat bármit átharitana a hźtziowosokľa. Az
Önkormĺányzat ĺem tesz ilyet. Az Önkoľmányzat nem jogosult arľa, hogy a ľezsicsökkentés
szabáIyait egyoldalúan módosítsa. Ezt az Állam harítja át akkor, amikor nem tesz egyedi
kivételeket ahźziowosok rezsiköltségeinek a meghatĺáľozásźnáI. Tesz egyedi kivételeket, pI. az
egyhazi intézmények kapcsĺán, de valamiért a házíoľvosok esetében nem. Az Allam éltharíltja a
háziorvosokĺa is, és az Önkormźnyzatrais a jelentős mennyiségű rezsit.
Az Allamezen felül még két dolgot tehet, haeztmeg akarná oldani. Az egyik, kevésbé ismeľt, de
ta|źn a háziorvosok kiegészítést kapnak a NEAH ťlnanszírozáson felül arezsi kĺiltségeikľe. Ezt az
összeget az ÄIlammegemelhetné, amit nem tesz. Az Önkoľmźnyzatnem kap kiegészítő forľást a
hŁiorvosok ľezsiköltségeinek az emelésére, szemben ahźniorvosokkal, akik kapnak.
A másik, hogy az Álum emelhetné ahźniowosok NEAH ťĺnanszirozását azzal a ténnyel együtt,
hogy egészen biztosan meg fog emelkedni a rezsiköltség.
Mi lenne, ha a III. keľületben lennének olyan háziorvosok, akik egyébként nem önkoľmźlĺyzati
ingatlanokban vannak, hanem saját béľleményekben. Vannak települések, ahol ez igy, vagy
részben így van. Ebben az esetben nyilvĺĺn ilyen kéľés nem merülne fel. Ugy gondolja, hogy maga
a kérdés, megoldandó feladat. Számára fuľcsa, hogy a háziorvosok a levelüket, miéľt nem azok
felé címezték, akikrájukharítjĺĺk ezeket aköltségeket. Nem aIII. kerületi Önkoľmanyzatacimzett.
Nem az onkormrínyzatemeliaz MVM ľendszerhasznáIatidíjait, Í7emazÖnkormányzathatározza
meg a poľÁv számla đíját. Az Önkoľmányzat ugyanaoouk a kártételnek a károsult oldalán ül,
mint a háziorvosok.
A legnagyobb jóindulat mellett is csak azt tuĄa mondani, hogy nem az Önkormányzatĺźů van a
,,megoldás'' kulcsa.
Amikor Kelemen Viktória képviselő asszonyék dęcęmberben vélhetően benyújtják az
előterjesztésüket, akkor nyilvĺĺn egy tervezett költségvetést is fognak mellékelni hozzá.
Az szerepel a levélben, hogy az Önkoľm ányzatmiért nem egyeztętett aháziorvosoŁkaI az arakłőI?
Äzért, mert az Önkormányzat nem tudja az źrakat, és meľt december 3 1 -éig van meghat źlrozva a
távfiĺtés źna. Ajövő évi kciltségvetés teľvezésénél csak nagyjźhőI tudnak majd szĺĺmolni. Nem a
III. keľületi onkoľmányzat alevél címzettje. Nem tudja, hogy Kelęmen Viktória képviselő asszony
javaslata mennyibe kerĹilhetne az onkormáĺyzat számára.500 millió' 2 milrliard forint?
Az a jogszabálytewezet' amelyben aztlátja, hogy a háziorvosokat kötelezik az ügyeletre, az is egy
éľdekes dolog. Az,hogy,,sötétben'' vannak embeľek, ot es az Önkormányzatís, az alap ebben a
történetben.
Le fog ülni a hĺŁioľvosokkal és fognak eľľől beszélni.
Megadja aszotGyepes Ádam képviselő úrnak.

Gyepes Áaĺm képvĺselő: a Kft. igyvezetóję a, obudai Kultuľális Kĺlzpont Nonprofit Kft.
(továbbiakban: Kft.) novemberi FEB ülésén a téli bezáľásokkal kapcsolatban a kĺjvetkezőkľől
tájékoztatta a FEB tagokat:

,,A Karácsony előtti héten bezár az összes hźn, ezt követően az épiletekben 8-10 C-os
hőmérsékletet fognak taľtani. Ez alőI kivételt képez a Csillaghegyi Közösségi Haz Kézműves
Háza, amely fatiizeléstĺ kemencével fűthető. Karácsonyt követően januáľ közepén fog nyitni az
obudai Kultuľális Kĺizpont, de a tĺibbi három ház mźrcius vége, április eleje tájékán fog
megnyitni."
Polgármester úr eddig úgy nyilatkozott, hogy a Kft. által tizemeltetett kultuľális intézmények csak
rövid időre fognak bezámi.
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Kérdése' hogy a FEB ülésén a Kft. ügyvezetője, miért tett ezzeI ellentétęst kijelentést? Miért taľtjfü
zźrva, több mint hlĺľom hónapig a Csillaghegyi KözösségiHźzat, a 3K Kulturális Központot és a
B ékásme gyeri Kĺizĺiss é gi Hazat?

Dr. Kiss Lászlő polgáľmesterz aziĺtézmény ĺyitvataĺtásával kapcsolatban az adott intézmények
üzleti teľve fo g v álaszokat tartalmazni.
Továbbľa is az az álláspontja - szemben az összes FIDESZ-es ĺinkoľmányzattal, és szemben az
cisszes vidéki FIDESZ-es cinkormĺínyzattal -, hogy a III. kerületben továbbra is nyitva lesznek a
kulturális intézmények, és csak rĺivid ideig lesznek zárva.
Akkoľ, amikoľ a III. keľület nem zĄabe azintézményeit, akkor, amikor a Kormĺíny által okozott
rezsikáosznak köszönhetően a III. keľület jelentős forrásokat biztosít a kulturális intézmények
nyitvatartásiĺľa, kĺiztük a legnagyobb forgalmat lebonyolító San Maľco utcai intézménye
nyitvatntásiíľa, akkor ehhez képest a FIDESZ-os vezetésiĺ önkormányzatok mindenütt mindent
zźrnak.Érti az aggódást, de nem érzi ószintének. Nem lźtjaaXII. kerületi, a XVII. keľületi, vagy
a csepeli, a győri FIDESZ-es polgármesterek tiltakozását az intézkedésekkel kapcsolatban.
Az a gondolat helyén van, hogy ne legyen minden zárva, ezzelteljesen egyetéľt. Nem maľad a III.
kerület nyitvatartó kulturális iĺtézmény nélkül.
A Pók utcai lakótelepen lévő kcinyvtáľ az iskola szerves része. Nem tudja' hogy az iskolák 2023.
januráľ 9-én kinyitnak-e, ezért a kĺlnyvtáľ esetében - egyetlen intézményként _ sajnos nem tud
nyilatkozni a nyitvataľtásľól.
A III. keľiiletben nem marad el kultuľális ľendezvény. Folyamatosan, rendes időben nyitva lesznek.
Megadja aszót Csikósné Mányi Julia képviselő asszonynak.

Csĺkósné Mányĺ Julĺa képviselő: 2022. tavaszán a BKK Zrt. átItal' elbontásľa került a 106-os
autóbusz Sújtás utcai megállójában találhatő utasvaró azzal az indokkal, hogy az érintett szerkezet
annyira megrongálódott, hogy aztjavítani miáľ nęm lehet, viszont új utasvrĺľó telepítésére jelen
pillanatban nincs lehetőség. Az elbontott utasviárót a Gźzgyári lakótelepen élők építették, hogy
megvédjék a buszra várakoző időseket, kisgyeľmekes anyukákat az iďőjárás viszontagságaitól. A
szetkezet ennek a kĺjvetelménynek a legteljesebb méľtékben megfelelt. Az elbontás azért is
éľthetetlen, meľt az tĄ utasváró kihelyezésének időpontj a bizonýalan.
A Gźngyári lakótelepen nagyon sok idős embeľ él, akik számára a 106-os autóbusz az egyet|en
közlekedési lehetőség. Közeledik atél, a csapadékos időjáľás. Kérdezi Polgáľmesteľ úrtól, hogy
milyen lehetőségei vannak a III. keľületi Önkormányzatnak,illetve polgármester úľnak aGázgyári
lakótelepen élők éľdekeinek a képviseletére ebben azugyben?

Dr. Kĺss Lńszlő polgármester: Csikósné Mányi Juliaképviselő asszony írásban fogválasztkapni.
TĄékoztatja a képviselőket, hogy az idei utolsó képviselő-testületi ulés2022. december 8-án lesz.
További kéľdés, észrevétel hianyábaĺ megköszĺinve arészvételt, az ülést 10.43 peľckor bezáĺja.

K.m.f.
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