
BUDAPEsľ ľovÁnos IĺI. xnRÜlnľ,
Óľuoł-ľÉxÁsnĺncYnR oľxonnĺÁľyzłrł
Szám: |lsl89-l312022.

KIVONAT

amely készült Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeľ onkormányzat
Képviselő-testületének2022. november 24-én (csüttiľttikiin) 10.00 órai kezdettel,

aYároshéza tanácskozó teľmében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.)
megtartott ülésének j egyzőkönyvéből.

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_Békásmeryer onkoľmányzat Képvĺselő_
testületének

3 44 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz,hogy az iilés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Rendelet-tervezet az önkoľmányzat tulajdonában lévő köZtęrületek használatĺíról és
rendjéľől szőIő |012014. (II. 28.) ĺinkormtnyzati ľendelet módosításaľól
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

2. Rendelet-tervezet a kerület köĺeniletein a járművel töľténő várakozźls ľendjéről szóló
34l202l. (X. 1.) ĺinkormányzati ľendelet módosításáról
(Irásbeli)
Előterjesztő: Czeg|édy Gergő alpolgármester

3. A dohányboltok működésével kapcsolatos lakossági panaszok alapjáln jogszabá|y-
módosítás kezdeményezése
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármester

4. A keľületi önkormányzati fenntaľtású óvodákban dolgozó közalkalmazottak
pedagó gus sztr ájk miatt kieső bérének me gtéľítése
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármester

5. Javaslat kozétkeztetési közbeszerzési eljárás megindításźiloz előzetes képviselő-testületi
kötelezett s é gv állalás ir ánt
(ľásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármester
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6. Budapest Duna-paľti építési Szabéiyzat és Duna-paľti kerületi építési szabáIyzat
lefolytatott tervezésének megállapodás módosításának előterjesztése

Előterj esz tőz Cze g|éđy Geľgő alpol gáľmesteľ

7. Budapest III. keľület Mocsáľosdúlő kerületi építési szabá|yzat egyiittműködéssel
lefolyatott tervezésének megállapodás tervezetének előterjesztése
(ĺrásbeli)
Előterjesztőz Czeglédy Gergő alpolgáľmester

g Óbuda-gékásmegyer Cigány Nemzetiségi Önkormźnyzat HEFOP pályázat 2023. évi
törlesztő részlet átütemezése
(rásbeli)
Előteľj esz tő z Czeglédy Gergő alpol gáľmesteľ

9. Dontés a 18019 hľsz.-ú, 1033 Budapest, Fő tér 1. szémalatttalalhato Zichy kastély
északi szźtmyát részlegesen, ingatlan-hasznosítási szerződés keretében használó Hello
Wood Zrt. méltányossági kérelméről
(ľásbeli)
Előterj esz tő : Czeglédy Gergő alpol gáľmester

10. Tulajdonosi hozzájĺírulás a 1039 Budapest, Kossuth Lajos iidülőpaľti, 63660 hľsz.-ú
ingatlan 10.110 m2-es részét és a 63659 hľsz.-ú ingatlant - vízi-, kerékpáľos és tenisz
sporttelep funkcióval _ bérlő GS Római Tenisz Club Kft. źtltal végzendő bérlői
benlhźnźshoz
(ľásbeli)
Előteľjesztőz Czegléđy Geľgő alpolgáľmester

11. Tulajdonosihozzájárulás megadása azEszak-Budapesti Tankeľületi Központ részére
önkoľmanyzatibJlajdonúingatlanbanvégzendoberuházźshoz
(ľásbeli)
Előteľj esztőz Cze glédy Gergő alpol gármesteľ

12. Tulajdonosi hozzájárulás a 1617314llĺsz.-tl, 1037 Budapest, Viharhegyi út 4. (Toronya
utca 33.) szám alatti inglant bérlő Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete źitaI végzendő
béľlői beruhźnáshoz
(rásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármester

13. Az Óbudai Paľkolási Nonprofit Kft.2022. évi tizleti tervének módosítása
(rásbeli)
Előterjesztőz Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

14. Az Óbudai Kultuľális Központ Nonprofit Kft.2022. évi üzleti tervének módosítása
(Írásbeli)
Előteľj esztőz Czeglédy Gergő alpolgáľmester

15. A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évľe szóló Űz|ęti Terv és
Múködési Tĺímogatási igény módosítása
(Írásbeli)
Előteľj esz tő z Czegléďy Geľgő alpol gármester

együttműködéssel
(Iľásbeli)
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16. Az obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Koľlátolt Felelősségű
Társaság beolvadása a Szent Maľgit Rendęlőintézet Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű
Taľsaságba, végleges vagyonmérleg elfogadása
(Írásbeli)
Előterjesztőz Czeglédy Geľgő alpolgármester

17. AzÓbudai Vagyonkezelő NonprofitZrt.2022. évi üzleti teľvének és a2O22. évi Éves
Kozszolgáltatźsi S zer ző dé sének mó do sítása
(rásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Geľgő alpolgármester

18. Az Óbudai Múzeum éIéreigazgató kinevezése
(Írásbeli)
Előteľjesztő : Béres András alpolgiíľmester

19. Budapest Fővaľos III. KeľĹilet obuda-gokásmegyer onkoľmanyzat Képviselő-testület
20 1 5 l 2022. (VI. 23 .) sz. hatáĺ ozatźnak módo sítása
(ľásbeli)
Előterjeszto: Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

Zárt ůilés

20. Szociális egyéni kérelmek ügyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések
(11 ügyfel) és méltanyossági kérelmek (9 ügyfél) elbírálása
(Írásbeli)
Előteľjesztő : Turgonyi Drĺniel Absolon alpolgármester
(Szav azott 22 képvi selő : 22 igen, e gyhangú)

Napirend I. pontja: Rendelet-tervezet az önkoľmdnyzat tulajdondban lévő kijzteľiiletek
haszndlatáról és rendjéről saÍló 10/2014. (II. 28.) önkormdnyzati rendelet
módosítdsdról
(rúsbeIi)
Előterj esztő: Czeglédy G eľgő alpolgúľmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet obuda-ľékásmegyeľ onkormányzat Képviselő-
testĺiletének

3 45 12022. (XI. 2 4.) IJatár ozata

A Képviselő_testület

úgy határoz,hogy a ľendelet-tewezet 1. sz. mellékletét (díjszabást tartalmaző tab|azat) az
a|ábbi módosításľa fi gyelemmel elfo gadj a :

- a7.Ż pontban 50.600.-Ft/hó/db'
- a 19.l és 79.Ż. pontban 20.000.-Ft/hó/db.
(Szavazott 22 képviseLó: 14 igen,7 nem 1 taľtózkodás)

A Polgármesteľi Hivatalban a hatáľozatvégrehajtásáért felelős: a Hatósági osztály vezetője.
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Budapest Főváros III. Kerĺilet obuda_Békásmeryeľ Onkorm ányzat Képviselő-testülete

elfogadja _ az elóteľjesztés módosított 1. melléklete szerinti taľtalomma|, az előteľjesztői
kiegészítésre figyelemmę| _ az ĺinkoľmanyzat tulajđonában lévő köztęľĹiletek használatĺĺról és
rendjéről szóló 10120|4. (XI. 21.) önkormźtnyzati rendelet módosításĺíľól szóló 2912022.
tinkormányzatĺ ľendeletet.
(Szavazott 22 képviselő:2l igen, 1 tartózkodás)

Napíľend 2. pontja: Renďelet-tervezet a keriilet kiizteľiiletein a jdľmíÍvel töľtěnő vdrakoztźs rendjérdl
sqíló 34/2021. (X. 1.) önkormdnyzatÍ rendelet mlídosítdsóról
(Irdsbelí)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľůilet obuda_Békásmeryer Onkorm ányzat Képviselő-testülete

elfogadja _ az eloterjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal, az e|oterjesztői kiegészítésre
figyelemmel_akerĹiletközterĹileteinajáľműveltöľténő várakozás ľendjéről szóIő34l202l. (X. l.)
önkoľmanyzati renđelet módosításĺĺľól szóló 3012022. tinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 22 képviselő : 22 igen, egyhangú)

Napirend 3. pontja: A dohónyboltok míÍködésével kapcsolatos lakosslúgi panaszok alapján
j o.g s zab úly - mó do s ít lźs k e zd e mé ny ezé s e
(Irúsbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lđszló polgóľmester

Budapest Főváľos III. Kerület obuda-ľékásmeryer onkoľmányzat Képviselő_
testĺiletének

3 46 l 2022. (XI. 2 4.) H;atár ozata

A Képviselő_testĺilet

úgy hatĺĺľoz,hogy
I. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezi a fiatalkoruak

dohźnyzásźnak visszaszoľításaľól és a dohĺányteľmékek kiskeľeskedelméről sző|ő Ż0l2.
évi CXXXIV. töľvény módosítását, annak éľdekében, hogy
- a helyi önkoľmĺányzat Képviselő-testiilete helyi ĺinkormĺĺnyzati rendeletben

előírhassa, hogy az önkormĺĺnyzatközigazgatási teľĹiletén találhatő dohrínyboltban
22 őra és 6 óľa között nem lehet szeszęsitalt aľusítani;

- a jegyzo bírságolási jogkĺirt kapjon a tilalmat be nem tartő izemeltetővel szemben;
2. felkén a polgáľmestert, hogy a kezdeményezést terjessze fel a Koľmlínynak a terĹilet

szabáIy o zás áéľt fe le l ő s mini szteren kere sztül.
F'elelős: jegyzó
Határidő: 30 nap
(Szav azott 22 képviselő : 22 i gen, e gyhangú)

A Polgáľmesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: az lgazgatási Főosztály
vezetője.

Napirend 4. pontja: A keľiileti önkormdnyzatifenntartústi óvodákban dolgouí kiizalkalmazottak
pedagóg ussztrúj k miatt kieső bérének megtéľítése
(Irúsbelí)
Előteľjesztő: Dr. Kiss LtÍszló polglÍrmester
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Budapest Főváľos III. Kerület onuda-ľékásmegyer onkormányzat Képvĺselő_
testületének

3 47 ĺ2022. (XI. 24.) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hatĺĺľoz,hogy

1. a2022. október Zl-et, október 27-ei és2022. november 18-ai, továbbá 2022. december
3I. napjáig minden egyes pedagógussztľájkban részt vevő, az onkormrĺnyzat
fenntaľtásában lévő kĺiznevelési intézmények alkalmazásában álló közalkalmazottakataz
erkĺilcsi támogatás mellett anyagi támogatásban is részesíti' ezért a sztrájk miatt kieső
munkabéľt külön megállapodás alapján, ťlzetett egyéb juttatás jogcímen részükľe
megtéríti;

2. felhatalmazzaaPolgźtrmesteľt az I. poĺt szerinti megállapodás aláírásźra.

Felelős: Polgáľmesteľ, KSZKI igazgatőja
Határidő: 2022. november 30.
(Szavazott 14 képviselő: 14 igen. Nem szavazott: 8 képviselő.)

A' határozat végľehajtásáéľt felelős: a Kiiltségvetési Szeľveket Kiszolgáló Intézmény
igazgatőja.

Napírend 5. pontja: Javaslat közétkeztetési kijzbeszerzési eljdrds megÍndítlźslźhoz előzetes
képvis e lőłest iileti kiitele zetts é gvtźllalds írdnt
(Irdsbel)
Előterjesztő: Dr. KÍss Ltźszló polgórmester

Budapest Főváros III. Kerület on,'ĺu-ľokásmeryer onkormányzat Képvĺselő_
testületének

3 48 12022. (XI. 24.) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz, hogy az előterjesztést elfogadja és előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy
2oŻ3. július 1. napjától 2+2 évig teľjedő időtartamľa biztosítja az onkoľmányzat
fenntaľtásában működő óvodrákban, szociális intézményekben és a kerülethez tartoző
iskolrĺkban a közétkeztetéshez szükséges keretösszeget 2.5 Milliárd foľint/év + Áfa
összegben, ĺjsszesen 5+5 Milliárd forint + ĺfa összegben az Önkormanyzat
költségvetésében _ évenként az eloző évi előirányzat inflációval nĺivelt összegének
biztosításával.
Felelős: Polgáľmester
Határĺdő: azonrtal
(Szav azott 22 képviselő : 22 i gen, e gyhangú)

A határozat végľehajtásáéľt felelős: a Kłiltségvetési Szeľveket Kiszolgáló Intézmény
igazgatőja.
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Napirend 6. pontja: Budapest Duna-paľti épí'tési Szabúlyzat és Duna-paľti keriileti épí:tési
szabdlyzat egiittmííködéssel lefolytatott tervezésének megdllapodlźs
módos ítlÍs dn ak előte rj esztés e
(ntsbet)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpo lgúrmester

Budapest Főváľos III. Kerůilet obuoa_Békásmeryeľ onkormányzat Képviselő-
testületének

3 49 12022. (XI. 2 4.) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy határoz,hogy
1. Budapest Fővaľos onkormrĺnyzataés Budapest Főváros III. keľület obuda-Békásmegyer

Önkormányzata kozoÍt létľejĺitt Buđapest Duna-parti építési Szabályzat és Duna-paľti
kerületi építési szabályzat kozös tervezéséről kötött Megállapodást módosítja az
előterj e sztés 1 . mellékletében fo glaltaknak me gfelelően.

2. az I. pontban megjelölt Megállapodás megkĺitésekor a szęrzőđés lényeges taľtalmát nęm
érintve _ az ĺjnkormźnyzat gazdasági éľdekeit ťrgyelembe véve - az e|óterjesztés 1.

melléklete szeľinti tervezettől el lehet téľni.
3. felhatalmazza a polgáľmestert a megállapodás aláítására.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: döntést kĺivető 1 nap
(S zav azott 22 képviselo : 2l igen, 1 tartózkodás)

A Polgármesterĺ Hivatalban a határozat végľehajtásáért felelős: a Főépítész, valamĺnt a
Főépítészi és Városteľvezési iľoda vezetője.

Napiľend 7. pontja: Budapest III. keľiilet Mocsdrosdűílő keriileti épí'tési szabúlyzat
egl iittműíkö dés s el lefolytatott teryezés é ne k me gúllapodđs te ľvezeténe k
előterjesztése
(Irdsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Budapest Főváros III. Kerület obuda-ľékásmegyer Onkoľmányzat Képvĺselő-
testületének

350 12022. (XI. 2 4.) IJatár ozata

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy
1. Budapest Fővaľos ÖnkoľmanyzataésBudapest Fővaľos III. kęrület obuda-gékásmegyer

Önkormányzata közötti megállapodást Budapest III. keľtilet Mocsaľosdűlő Keľületi
Építési Szabźiyzat együttműkĺjdéssel lefolyatott teľvezésérő| az eIóter1esztés 1. számú
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadj a.

2. felhatalmazza a p o l gárme steľt a me gál l ap o dás aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határĺdő: dĺintést követő 1 nap
(Szav azoÍt 22 képviselo : 22 i gen, e gyhangú)
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A Polgáľmesterĺ Hĺvatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Főépítész, valamint a
Főépítészi és Várostervezésĺ iroda vezetője.

Napirend 8. pontja: ibuda-nékósmegłer Cíglźny Nemzetiségi onkoľmdnyzat HEFOP pdtyózat
2023. évi tiirlesztő részlet útíitemezése
(ľdsbeli)
E lőterj es ztő : C ze g lé dy G eľ gő alpo lgármester

Budapest Főváros III. Keľĺilet obuda_Békásmegyeľ Önkormányzat Képviselő_
testĺiletének

35| l 2022. (XI. 24.) Határozata

A Képvĺselő_testĺilet

a Pénzĺjlgyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kęzę|ó Bizottság 417l2022.(XI. 23.)
módosító javaslatáľa ťrgyelemmel úgy hatátoz, hogy obuda-gekásmegyeľ Cigany
Nemzetiségi onkoľmáĺyzatrészére a HEFoP pá|yázatből keletkezetttartozás megállapított
töľlesztésének 2023. évi részletét a futamido egy éwel tĺirténő meghosszabbítása mellett
felfüggeszti, egyben az előteľjesĺés melléklete szerinti taľtalomma| hozzájaru| a
részletťtzetést taľtalmaző tźmogatási szeruődés módosításához azza|, hogy a szeruódés
aláírásakoľ - a szerzł5dés lényeges taľtalmát nem érintve - az onkoľmányzat érdekeit nem
séľtő módon el lehet térni.
A szerződés az időközi cigány nemzetiségi önkoľmĺĺnyzati véůasztást követően létrejĺitt
obuđa- Békásmegyer Cigany Nemzetiségi onkorm źny zatta| köthető meg.
Felelős: dr. Kiss Lźszlő polgármester
Határĺdő: Óbuda-gekásmegyeľ Cigány Nemzetiségi onkoľmźnyzatképviselő-testületének
megalakulását követő 30. nap.
(S zav azoÍt 22 képv iselő : 22 i gen, e gyhan gú)

A Polgármesteri Hivatalban a hatáľozatvégrehajtásáéľt felelős: a FenntaľthatĺĎsági' Ifjúsági'
Civil és Nemzetiségi osztály vezetője.

Napirend 9. pontja: Diintés a l80I9 hrs7-ti, 1033 Budapest, Fő tér 1. szóm alatt taldlható Zichy kastéIy
északi szdrnydt részlegesen, ingatlan-hasznosítlźsi szerződés keretében hasznóló Hello
łĺ/ood Zrt. méItónyosslźgi kérelméről
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuoa-ľokásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

352 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képviselő-testiilet

az Onkormányzat vagyonáľĺól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ő 1712014. (VI. 2.) tinkoľmńnyzati ľendelet 16. s (1) a) pontja Íigyelembe vételével úgy
hatńrozrhogy

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Magyar Nemzeti
VagyonkezelóZźrtköľuen miĺködő Részvénýáľsaság20l7. augusztus 2I.napjźn,sZT-|l5334 szám
alatt megkötött vagyonkezelési szerződés vonatkozó pontjainak figyelembevételével hozzńjáru| a
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18019 hrsz.-ú, 1033 Budapest, Fő tér 1. szám alatttalźihatő Zichy kastély északi száľnya ľészleges
(az éptiletrész ftildszintjének 75,5 m2 és 284 m2 alapteriilettĺ részei raktár és műhely, az épuletrész
emeletének 288 m2 alapterületű ľésze iroda, illetve az emelet Ż07 m2 területe mtĺterem, eseménýér
funkcióval történő) hasznosítását célző ingatlan hasznosítási szeľződésben Használóként szeľeplő
Hello Wood zrt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19., I|I/9., cégjegyzékszám: 01-10-
140966, adószám: 28749990-2-42, képviselő: Huszĺár Andľás igazgatősági tag) használati díját
2022. decembeľ l-jétől 2023. áryn'lis 30_ig, méltányosságból 507o_os méľtékľe méľsékeli.

Az ingat|anrésszel kapcsolatos valamennyi egyéb költség megfizetése továbbra is kötelezettsége a
Használónak. A jelen hatźrozatban megjelolt határnaptól a Haszĺtiő az ingat|an-hasznosítási
szerződés szerinti teljes összegű használati díjfizetési kötelezettségeinek köteles eleget tenni.
Felelős: dr. Kirchhof Attila, a, obrdai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt' vezérigazgatőja
Hatáľidő: folyamatos
(Szavazott 22 képviselő:22 igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáért felelős:
vezérigazgatója.

Óbudai Vagyonkezelő NonpľoÍit Zrt.az

Napirend 10. pontja: Tulajdonosi hoadjdrulós a 1039 Budapest, Kossuth Lajos iidiilőpartí,63660
hrsr-ú ingatlan 10.110 łłŕ-es részét és a ő3659 hrsz.-tú íngatlant - vízí-,
keľékplÍľos és tenisz sporttelepfunkcióval _ bérlő GS Római Tenisz Club Kft.
óltal végzendő bérlői beľuhlÍzás hoz
(Irósbeli)
Előterj esztő: Czegléďy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda-ľékásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő_
testĺĺletének

353 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képvĺselő_testĺilet

az onkormányzat vagyonáľól és a varyontárgyak feletti tulajdonosĺ jogok
gyakorlásáľĺĎl szólĺí |712014. (vI. 2.) iinkormányzatĺ rendelet l'6. s (1) a) pontja
Íiryelembe vételével úgy hatáľo z, hogĺ

a l}}oÁ-ban önkormanyzati tulajdonú 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdiilőpaľti 63660
hľsz.-ú ingatlan l0.1l0 m2-es része és a 63659 hrsz.-ú ingatlan (vízi-, keľékpáros és tenisz
sporttelep funkciójú) tekintetében fennálló bérleti szerzódés Bérlője' a GS Római Tenisz
Club Kft. (székhely: 1039 Budapest, Kalászi köz l0lC., cégegyzékszám: 01-09-381630'
adószám: 29164217-2-4l, képviselő: Tomsits Kľisztián ügyvezető) részére megadja
tulajdonosi hozzájńrulását a 63660 hrsz.-ú, ingatlanon taléLlhatő, műemléki védettségrĺ
épület (,,kissingi pusztatemp1om'') meglóvő külső nyílászárĺĎinak cseréjéhez a
jókarbantartás keľetein belül, a benyújtott műszaki dokumentációban meghatározott
múszaki paľaméteľekkel, az onkormányzat nevében és megbízásból eljárő Óbudai
Vagyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt-v e| megkötendő me gállapodás keretei kĺjzött.

A tulaj don osi hozzájétrulás további feltételei és kikötései :

l) A munkálatokat a GS Római Tenisz Club Kft. saját költségén, mindennęmű megtéľítési
igény nélkül kĺiteles elvégezni.
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2) AhozzźĄárulás csupán a hivatkozott dokumentációban köľülíľt munkálatokľa vonatkozik,
ettől való bríľmilyen eltérés esetén a GS Római Tenisz Club Kft. ismételten tartozik az
Önko rmán y zat hozzáj árulź.sát kérni.

3) A beruhĺŁás során a GS Római Tenisz Club Kft-nek kĺitelessége figyelembe venni a
Budapest Főváros III. Keľiilet Óbuda-gokásmegyer onkormányzat Képviselő-
testületének obuda-gékásmegyer Építési Szabályzatźrő| szőlő 2Ol20I8. (VI. 26)
ĺinkoľmrínyzati rendeletében, a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-gekásmegyer
onkoľmányzat Képviselő-testületének Óbuda-gokásmegyer településképének
védelméľől szőlő 3612017. (IX. 29.) önkoľmányzati rendeletében foglalt előírásokat. Ezek
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4) A bérleményi ingatlan vźltoztatási tilalommal éľintett, az ingatlan vonatkozásában a az
épített kĺimyezet alakításáról és védelméľől szóló 1997 . évi LXXVIII. töľvény 2l . és 2Ż.

$ rendelkezései hatályosak.
5) A bérelt ingatlanokon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott káľokat

a GS Római Tenisz Club Kft. köteles a munkálatok megkezđését mege|oző źilapotra
helyreállítani, a felmerülő káľtéľítési igényeknek eleget tenni.

6) Az esetleges szakszeľiĺtlen munkavégzésből eľedő, később jelentkező károk,
meghibásodások kijavításának kĺjtelezettsége a GS Római Tenisz Club Kft-t terheli.

7) A munkavégzést a GS Római Tenisz Club Kft. köteles úgy megszewezni, hogy az a
környék lakóinak nyugalmát ne zavarja, az ingatlarlok rendeltetésszenĺ hasznéiatát nę
akadáIyozza.

8) A keletkező töľmeléket a GS Római Tenisz Club Kft-nek haladéktalanul, saját kĺiltségén
el kell szźllíttatnia.

9) A munkálatokkal összefüggésben a GS Római Tenisz Club Kft. sem Budapest Fővaľos
III. Keľület obuda-Békásmegyer onkormányzatával, Sem aZ obudai Vagyonkezelő
NonpľoÍit Zrt-vel szemben nem léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszĺĺmítási
v agy kźrtérítési illetőleg tulaj donj o gi igénnyel.

10) Jelen hozzájárulás a kiadás napjától számított 1 évig érvényes.

A tervezett bęruhŁás kapcsán esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek,
hozzájarulások' nyilatkozatok beszerzése a leendő Bérlő feladata és felelőssége, az
Önkoľmán y zat ebb éli fe l elő s s é gé t kizĄ a.

Felelős: dľ. Kiľchhof Attila, az obudaí Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. vez&igazgatoja
Határidő: folyamatos
(Szav azott 22 képviselo : 22 igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáért felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonprofit ZÍt.
vezérigazgatőja.

Napirend 11. pontja: Tulajdonosí hoaltjlźrullźs megaddsa az Eszak-Budapesti Tankeriileti
Kö zp o nt r é s zé r e ö n k o rmd ny zat i t u l aj d o n ú ín g atlan b a n v é g ze n dő
beruhdzlźshoz
1Írlĺsteli1
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester
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Budapest Főváľos III. Keľĺilet Ónuoa_nékásmegyeľ Önkormányzat Képviselő_
testületének

35412022. (xI. 24.) Határozata

A Képviselő-testület

az Onkoľmányzat vagyonáľól ós a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 17l20l4. (vI. 2.) tinkoľmányzatĺ rendelet 16. $ (1) bekezdésének
firyelembe vótelével úgy hatáľozrhogy megadja a tulajdon osihozzájálľulást azBszak-
Budapesti Tankerületi Központ (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 1., azonosító:01-98-
003634 , adőszátm:15835107-2-4I,képviselő: Tamás Ilona tankeľületi igazgatő) számára
az önkormźnyzati tulajdonú 6367315 helyrajzi szźlmu; 1039 Budapest; Kĺľályok útja
l78n. szźlm alatti,,kivett általános iskolď' megnevezésű ingatlanon (melyben a Béres
József Általános Iskola működik) végzendő beľuházáshoz (a gáziizemu kazán helyett
nem gániizemiĺ (kontóneľ) kazán telepítéséhez), ahatźlrozat mellékletét képezo műszaki
dokumentáció szerint.

A tervezett munkálatok kapcsán esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek'
hozzájáľulások, nyilatkozatokbeszerzése azÉszak-Budapesti TankeľĹileti Központ feladata
és felelőssége, az onkormĺányzat ebbéli felelősségét kizĄa. Az ľszak-Budapesti
Tankerületi Kĺizpont nem jogosult költségeinek megtéľítéséhez. Az Eszak-Budapesti
Tankeľiileti Kĺizpontnak tudomásul kell vennie, hogy a munkálatok elvégzésének feltétele,
hogy azzal összefüggésben nem léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszámítási
vagy kártérítési, illetőleg tulajdonjogi igénnyel sem Budapest Főváros III. KerĹilet Óbuda-
Békásmegyeľ onkormányzatáva|. sem pedig az obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt-vęl
szemben.

A tulaj don osi hozzáj arulás további feltételei és kikĺjtései :
1. A hozzájnu|ás csupán a hivatkozott dokumentációkban köľĹilíľt munkálatokĺa

vonatkozik, ettől való bĺĺľmilyen eltéľés esetén azBszak-Budapesti TankerĹileti Kö'zpont
ismételtentartozikazÖnkoľmźnyzathozzájáruIásátkérni.

2. Az ingatlanokon á1ló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott károkat az
Eszak-Budapesti Tankerületi Központ köteles a munkálatok megkezdését mege|ózó
állapotra helyreállítani, a felmerĹilő kártéritési igényeknek ele get tenni.

3. A szakszenitlen munkavégzésből ęredő, később jelentkező kaľok' meghibásodások
kijavításának kötelezettsége azBszak-Budapesti Tankerületi Központot terheli.

4. A munkavégzést azEszak-Budapesti Tankeľületi Központ kĺjteles úgy megszervezni,
hogy az a környék lakóinak nyugalmát ne zavar1a, az iĺgat|anok rendeltetésszeľÍi
hasznáiatźú ne akadźůy ozza.

5. A keletkező tĺĺrmeléket az Észak-Budapesti Tankęrületi Központnak haladéktalanul,
saját koltségén el kell szállíttatnia.

6. Ie|enhozzźtjLíľulás a kiadás napjától számitott 1 évig érvényes.
Felelős: az obuđai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. vezérigazgatőja
Hatáľidő: a döntést követő 30 nap
(S zav azoÍt 22 képv iselő : 22 i gen, e gyhan gú)

végľehajtásáéľt felelős: az obudaĺ Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.A határozat
vezérigazgatőja.
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Napirend 12. pontja: Tulajdonosí houójárulús a 16173/4 hľsł-tł, 1037 Budapest, Viharhegłi tÍt 4.
(Toľonya utca 33.) szlźm alatti Ínglant bérlő obuda-Hegvidékiek Eglesiilete
által végzendő béľlői beruhúzds hoz
(Irdsbeli)
E lőterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgórmesteľ

Budapest Főváros III. Keriilet Óbuda_ľokásmegyer onkoľmányzat Képviselő_
testületének

355 12022. (xI. 24.) Határozata

A Képviselő_testĺĺlet

az onkormányzat vagyonáľól és il varyontáľryak feletti tulajdonosi jogok
ryakoľlásáľĺól szóló l7l20l4. (vI. 2.) önkormányzati ľendelet 16. $ (1) a) pontja
figyelembe vételével úgy hatáľoz, hogy

aI}0Yo-banönkoľmrínyzatitlJlajdonú 1037 Budapest, Viharhegyi út 4. (Toľonya utca 33.)
szám alatti,l67|3l4helyľajzi szźEtÍI"kivett irodą gazdaságr épiile! udvaľ művelési ágú" 1.016 m2
ďaptertiletiĺ ingatlan tekintętében fennálló bérleti szerződés Bérlője, az obuda-
Hegyvidékiek Egyesĺilete (székhely: |037 Budapest, Toronya utca 33., adószĺĺm:
l8088476-1-41' képviselő: Felcsuti LászLő elnök) részére megadja tulajdonosi
hozzájńruliását a bérleményben a Bérlő áita| elvégzendő átalakításokhoz, mint
beľuházáshoz (műszaki taľtalom: azingat|arlon lévő főépület gázilzemufiítésének hiitőlfütő
klímaberendezésekkel töľténő kiváltása, illetve a melléképület (gondnoki lakás) elektromos
flĺtésének kiépítése (a meglévő gźzkazáĺos, radiátor hóleadós rendszer megtaľtása mellett),
a határozat mellékeltét képező dokumentáciő a|apján. A beruhŁás feltételrendszerét a
Bérbeadó és a Bérlő közĺitt kĺjtendő külön megállapodás foglalja magába.

A tulaj don osi hozzájélrulás további feltételei és kikötései :

1) A munkálatokat a, obuda-Hegyvidékiek Egyesülete saját költségén, mindennemű
megtéľítési igény nélktil köteles elvégezni.

2) AhozzájLárulás csupán a hivatkozott dokumentációban köriilíľt munkálatokľa vonatkozik,
ettől való báľmilyen eltérés esetén az obuda-Hegyvidékiek Egyesülete ismételten tartozik
az onkoľm ány zat hozzájarulását kéľni.

3) A beruhźzás sorźnarobuda-rlegyvidékiek Egyesületének kötelessége figyelembe venni
a Budapest Főváľos III. Keriilet 

' 
Óbuda-gekásmegyeľ Önkormlĺnyzat Képviselő-

testületének Óbuda-gekásmegyer Építési Szabźĺlyzataről szóló 2Ol2Ol8. (VI. 26.)
önkoľmanyzati rendeletében, a Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óbuda-Békásmegyer
Önkoľmányzat Képviselő-testületének obuda-gekásmegyer településképének
védelméľől szőlő3612017. (IX. 29') önkoľmányzati rendeletében foglalt előíľásokat. Ezek
megszegése súlyos szerződésszegésnek minőstil.

4) A bérelt ingatlanon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott kérokat az
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete köteles a munkálatok megkezdését megeliĺző állapotra
helyreállítani, a felmeľülo kártérítési i gényeknek eleget tenni.

5) Az esetleges szakszenitlen munkavégzésből eredő, később jelentkező kaľok,
meghibásodások kijavításának kotelezettsége az obuđa-Hegyviđékiek Egyesületét
teľheli.
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6) A munkavégzéstaz obuda-Hegyvidékiek Egyesülete köteles úgy megszervezni,hogy az
a kömyék lakóinak nyugalmát ne zavarja, az ingatlanok ľendeltetésszenĺ használatát ne
akadályozza.

7) A keletkező töľmeléket az obuda-Hegyvidékiek Egyesületének haladéktalanul, saját
kĺiltségén el kell szźůlíttatnia.

8) A munkálatokkal összefüggésben a Óbuda-rĺegyvidékiek Egyesülete sem Budapest
Fővaros III. KeľĹilet obuda-gokásmegyer ÖnkoľmányzatávaI, sem az Óbudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel szemben nem léphet fel semmilyen jogcímen
megtéľítési,beszźlmitźlsi vagy káľtérítési illetőleg tulajdonjogi igénnyel.

9) Jelen hozzájarúás a kiadás napjától szrĺmított l évig érvényes.

A tervezett beruhfuás kapcsán esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek'
hozzájáruIźlsok, nyilatkozatok beszeľzése a Béľlő feladata és felelőssé ge, az onkoľmrányzat
ebbéli felelőssé gé t kizaľj a.

Felelős: dľ. Kirchhof Attila, a, obudaiVagyonkezelő NonpľofitZrt. vez&igazgatoja
Határidő: folyamatos
(Szavazott 22 képvise|ő:22 igen, egyhangú)

A határozat végrehajtásáért felelős: az Óbudai Varyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója.

Napírend 13. pontja: Az obudai Paľkoldsi Nonpľoftt Kft. 2022. évi iizleti tervének módosítlÍsa
1hdsĺeli1
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óbuda_ľékásmeg5rer onkoľmányzat Képviselő_
testületének

356 12022. (XI. 2 4.) Határ ozata

az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft.2022. évi üzleti tervének módosításáľól

A Képvĺselő_testület

úgy hatĺĺľoz,hogy

1. elfogadja azobudaiParkolási Nonpľofit Korlátolt Felelősségti Társaság 202Ż. évi üzleti
tervének módosítását az előteľjesztés melléklete szeńnti taľtalommal,

2. elfogadja az Önkormźnyzat2}zz. évi köttségvetésnek:

a) Fizeto Paľkoló rendszer elszámolása bevételek költségvetési soľ:
l.447 .073.343 Ft-ľól l.495.774.273 Ft-ra növelését

b) Fizető Paľkoló rendszer elszámolása kiadások, bervhźnźlsi és ęlőkészítés
költségek kiadási költségvetési sor:
608.532.052 Ft-rőI 602.98I.458 Ft-ra csökkentését az aIábbi ńszletezés szeľint:

c) Meglévő ťtzetőovezet forgalomtechnikai felülvizsgálata költségvetési sor:
2 l . 5 90.000 Ft-ról 26.67 0.230 Ft-ra nĺjvelését,
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d) Fővláľosi onkormán yzat kiaďźĺsai költségvetési sor:
l29.486.236 Ft-ľól l27 .366.901 Ft-ra csökkentését

e) Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek költségvetési sor:
30.000.000 Ft-ľól 35.500.000 Ft-ľa növelését

Đ Paľkoló automatfü tizemeltetése (250 db) költségvetési soľ
21 4.3 4l .005 Ft-ľól 209.63 4.373 Ft-ľa csökkentését

g) Ú3 t<oltsegvetési sor felvétele: Vihaľ u. 17. sz. alatti épület napelemes ľendszeľ
kiépítése:
20.955.000 Fr.

h) Óbudai Paľkolási Nonprofit Kft. működési kiadások kĺiltségvetési sor:
724.1 46.675 Ft-ról 6 l 5.3 5 8. 1 1 5 Ft-ra csökkentését,

Đ a taľtalék keret megemelése 163.040.084 Ft-tal.
Felelős: Óbudai Paľkolási Nonprofit Kft. ügyvezetóje
Határidő: azonna|
(Szav azott 22 képvíse|ő : 22 i gen, e gyhangú)

A határozat végrehajtásáéľt felelős: az obudai Paľkolásĺ Nonprofĺt Kft. ťlgyvezető
igazgatőja.

Napiľend 14. pontja: Az obudai Kukurúlís Központ Nonproftt KÍt. 2022. évi iizletí tervének
módosítdsa
(rtísbeI)
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgórmester

Budapest Főváros III. Kerĺilet Óboda_Békásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő_
testületének

357 12022. (XI. 2 4.) Határ ozata

az Óbudaĺ Kulturálĺs Központ Nonpľofit Kft.2022. évĺ ĺizleti teľvének módosításáľól

A Képviselő_testület

úgy hataľoz,hogy
1. elfogadja a, obudai Kulturális Központ Nonprofit Koľlátolt Felelősségtĺ Táľsaság 2022.

évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés melléklete szeľinti tartalommal.
Ż. elfo gađj a az Önkorm ány zat 2022. évi kö lts é gveté snek :

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

b) ,,Felhalmozási támogatás oKK'' kĺiltségvetési sor 31 266 000 Ft-ľól ll 557 000 Ft-ra
csökkentését.

c) ,,Célfeladat Advent'' költségvetési sor 27 802 000 Ft-ról 21275 000 Ft-ľa csökkentését.
d) ,,Célfeladat obuda napja" kĺiltségvetési sor 44 500 000 Ft-ľól 39 9l2 000 Ft-ra

csökkentését.
e; ,,Önként vállalt feladatok, szolgtůtatźls, célfeladatok (rendezvények)'' koltségvetési sor

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

t3/L8



Felelős: t. Óbudai Kulturális KözpontNonpľofit Kft. ügyvezetője,2. polgáľmester
Határĺdő: 2022. november 30.
(Szav azott 22 képviselő : 22 i gen, e gyhangú)

Ahatározat végľehajtásáÉrtfelelős: az obudai Kultuľális Központ Nonpľofit Kft. ůigyvezető
igazgatőja.

Napíľend 15. pontja: A Szent Margit Rendelőintézet NonproÍit Ęĺt. 2022. évre suíllí tizleti
Terv és MíÍkirdési Tdmogatási igény mlídosítósa
(rlźsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgőrmester

Budapest Főváros III. Kerület obuda_ľékásmegyer Onkormányzat Képvĺselő_
testületének

358 l 2022. (XI. 2 4.) IJatár ozata

a Szent Maľgit Rendelőĺntézet NonproÍit Kft. 2022. évľe szrólĺí Üzleti Teľv és Miĺkiidési
Támogatásĺ ĺgény módosításáról

A Képviselő-testület

ugyhatároz, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommaljóváhagyja a Szent Maľgit
Rendelőintézet Nonprof,rt Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását és éves intézményi
működési tiámogatási igényét 375.500 eFt összegben. A 90.500 eFt tĺímogatás-növekményt
a2022 évi tartalékkeret terhére biztosítja.
Felelős: Dr. Budai Andľás igyvezetó igazgatő
Határidő: azonnal
(Szav azott 22 képviselő : 22 i gen, e gyhangú)

Ähatározat végrehajtásáért felelős: a Szent Margĺt Rendelőĺntézet Nonpľofit Kft. üg5rvezető
igazgatőja.

Napirend 16. pontja: Az obudai Rendelők Egésuégiigłi Szolgttltató Nonproftt Korldtott
Felelősségűĺ Ttźľsasóg beolvaďdsa a Szent Margit Rendelőíntézet
No np r oJit Ko r lóto lt F e le lős s é g íí T d rs as dg b a, v é g le g e s v a gl o n mé r l e g
elfogaddsa
(Irdsbelĺ)
E lőterj esztő: Cze g lé dy G e rgő alp o lg dľmester

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmegyer onkormányzat Képvĺselő_
testületének

359 12022. (xI. 2 4.) Határ ozata

az ibodoi Rendelők Egésuégíigĺí SzotglÍltató Nonproftt Koľlótolt FelelősségíÍ TdrsastÍg
beolvadása a Szent Margit Rendelőintézet Nonprolit Korlótolt Felelősségíí Túrsaságba,
végleges vaglonmérleg elfogaddsdról

A Képviselő_testület

úgy határoz, hogy elfogadja a, obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségrĺ Táľsaság 20Ż2.08.31-érę vonatkozó tevékenység lezérő beszámolóját
és felkéri az lj;gyv ezetot a beszźnrlolő kozzétételére.
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Felelős: Dr. Budai Andľás iigyvezető igazgatő
Határidő: azonnal
(Szav azott 22 képvi se|ő . 22 i gen, e gyhangú)

A hatáľozat végrehajtásáért felelős: a Szent Margĺt Rendelőĺntézet Nonpľofit Kft. ügyvezető
igazgatőja.

Budapest Főváľos III. Keriilet Óbuda_ľékásmeryeľ Onkoľmányzat Képvĺsető_
testĺĺletének

360 12022. (xI. 24.) Határozata

az obuďai Renďelők Egésaégiigyi Szotgdltató NonproJÍt Korlútolt Felelősségíĺ Túrsasdg
beolvadása a Szent Margít Rendelőintézet NonpľoJĺt Korldtolt FelelősségíÍ Tórsasógba,
végleges vagłonmérleg elfogadás dról

A Képviselő_testület

úgy hataroz, hogy elfogadja a, obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Koľlátolt Felelősségű Taľsaság, mint beolvadó gazdasági tarsaság 2022.08.3l-ére
vonatkozó végleges vagyonlelt arát és végleges vagyonmérlegét.
Felelős: Dr. Budai Andľás ügyvezető igazgatő
Hatáľidő: azonna|
(Szav azott 22 képviselő : 2Ż i gen, e gyhangú)

A'határozat végrehajtásáért felelős: a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonpľofit Kft. ťlgyvezetíj
igazgatőja.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda-ľékásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-
testĺiletónek

36| 12022. (X|. 2 4.) IJatńr ozata

az obudai Rendelők Egésaégiigli SzotglÍttató NonproJít Koľldtolt FelelősségíÍ Tdrsasdg
beolvadúsa a Szent Margit Rendelőíntézet NonproJit Korldtolt Felelőssěgűí Tdrsasúgba,
végleges vagłonmérleg elfogadús dról

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz, hogy elfogadja a Szent Maľgit Rendelőintézet Nonprofit Kft., mint átvevő
gazdasági tiíľsaság 2022.08.3ĺ-érę vonatkozó végleges vagyonleltárát és végleges
vagyonméľ1egét.
Felelős: Dľ. Budai Andľás ugyvezető ígazgatő
Hatáľidő: azonnal
(Szav azott 2Ż képviselo : 22 igen, egyhangú)

Ahatńrozat végrehajtásáért felelős: a Szent Maľgit Rendelőĺntézet Nonprofit Kft. iigyvezető
igazgatőja.

L5lt8



Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_nékásmegyeľ onkormányzat Képvĺselő_
testületének

3 62 12022. (XI. 2 4.) Határ ozata

az obuďai Rendelők Egészségiigĺí Szolgdltató NonproJít Korldtolt Felelősségűí Tórsasdg
beolvaddsa a Szent Maľgit Renďelőíntézet NonproJít Koľlótolt Felelősségíí Tórsasdgba,
végleges vagłonmérleg elfogaddslÍľól

A Képvĺselő_testület

úgy határoz, hogy elfogadja a Szent Maľgit Renđelőintézet Nonpľofit Kft., mint tovább
működő gazdasági társaság 2022.08.3l-ére vonatkozó végleges vagyonle|tźrźlt és végleges
vagyonmérlegét.
Felelős: Dľ. Budai András iigyvezető igazgatő
Hatáľidő: azonrla|
(Szav azott 2Ż képvise|ő : Ż2 i gen, e gyhangú)

Ähatározat végrehajtásáért felelős: a Szent Margĺt Rendelőintézet NonproÍit Kft. ůigyvezető
igazgatőja.

Napiľend 17. pontja: Az obudai Vagĺonkezelő Nonprolit Zľt. 2022. évi iizletí tervének és a
2 0 2 2. évi ]łv e s K ö a zo tg lŕtt atd s i S ze ľződé s é n e k mó do s ítús a

|Íľdsĺelą
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuda_ľékásmegyer Onkoľmányzat Képviselő_
testületének

363 12022. (xI. 24.) Határozata

az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofrt Zrt.2022 é:vi ůizleti teľvének és a 2022. évĺ Eves
Közszo|gál lta tás i Sze rző d és én ek m ó d o s ítás á rĺó l

A Képviselő_testůilet

űgyhatźtroą hoą
l. elfogadja az obuđai Vagyonkezelő Nonpľofít zrt. 20Ż2. évi üzleti teľvének módosítását az

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
Ż. elfogadja az Önkormán yzat 2022. évi költségvetésének:

Vagyonkezeló ZÍt. kezelési bonyolítási díjak költségvetési sot 903.437 eFt-ľól 752.864 eFt-ra
csökkentését;
tartalék keľet megemelését I 50.57 3 eFt-tal.

3. elfogadja a Képviselő-testiilet 7012022. (II.15.) száłmű hatźrozatźxal elfogadott, a Budapest
Főváros III. kerület Óbuda-gekásmegyer Önkormányzat valamint az obudai Vagyonkezelő
Nonprofit Zľt. között létĘött 2022. évi Eves Kłizszolgáltatási Szerződés módosítását és
egyrĺttal felhatalmaz za a P o|gármestert a szeľződésmódosítás aláíľására.

F'elelős: Dr. Kiss Lź.szl'ő polgármester, Dr. Kirchhof Attila vezérigazgatő
Hatáľĺdő: azonnal
(Szav azott 22 képvise|ő : 22 igen' egyhangú)

A határozat végrehajtásáért felelős: ^z obudai Yaryonkezelő Nonpľofit Zrt.
vezérigazgatója.
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Napirend 18. pontja: Az obudai Múzeum éléľe igazgató kinevezése
(ľdsbeti)
Előterj esztő: B éľes Andrds alpolgdrmesteľ

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_ľékásmeryer onkormányzat Képviselő-
testületének

36 4 12022. (XI. 2 4.) }Jatár ozata

az Óbudai Múzeum éléreigazgató kĺnevezéséľől

A Képviselő_testület

úgy hatĺáľoz,hogy
I . 2022. december 1 . napj ától 2027 . november 3 0. napj áig határozott időtaĺtamľa megbizza

Gálfi Ágnest a' Óbudai Múzeum igazgatőifeladatainak ellátásával.
2. az obudai Múzeum igazgatőjának bérét bruttó 830 000 Ft-ban' azaz

nyolcszźzhaľmincezerforintbanźilapítjameg.
3. felhatalmazza a Polgáľmestert avezętő tisztségviselő munkaszerzodésének aláírásá'ra.
Felelős: Polgáľmester

KSZKI ígazgatőja
Hatáľidő: 2022. december 1.

(Szav azott 22 képvise|ĺ5 : 22 igen' e gyhangú)

A Polgármesteľĺ Hivatalban a határozatvégrehajtásáéľt felelős: a Kiiznevelési és Kulturális
Főosztály vezetője.

Napirend 19. pontja: Budapest FővtÍľos III. Keriilet ibuda-Békásmegler onkormónyzat
Képvíselő-testiilet 215/2022. (W. 23.) sa hatúľozatónak móďosítdsa
(Irúsbeli)
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_ľókásmegyer onkormányzat Képviselő-
testůiletének

365 ĺ2022. (xI. 2 4.) Hatńr ozata

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz,hogy a2l5l2022. (VI.23.) szálĺŕlhatfuozat 1. pontját módosítja a következők
szerint:
,,aZ obudal Vaglonkezelő Nonprofit Zártkorűen M,ĺiködő Résménytórsaság
könyvvizsgálójává
a BALLA AUDIT

I kaz att i határ ozo t t i dőt ar tamra
K)NWEL1 Kortátott Felelősségű Tórsaságot

(székhely: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8., Cg.: 01-09-716408' Magyar Könyvvizsgálói
Kamara nyilvóntartósi száma: 005969, a kÖnywizsgólatért személyében is felelős
konywizsgáló: Dr. Balla István / anyja neve: Benedek Veronika, lakik: 1038 Budapest,
Ezüstkő utca 8.) választja meg. A kÓnyvvizsgóló gazdasógi társasóg megbízási díját éves
].800.000,- Ft + Áp,ą Ósszegben határozza meg. Az ajónlati órat évente - első alkalommal
a 2022' évi konywizsgálat lezárását kÓvetően - az előző évľe, a KSH óltal közzétett
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fogłasztói árindex változásával lehet módosítani. ''
Felelős: Dr. Kiss László polgáľmester
Hatúriďő: dontéstől számított 30' nap
(Szavazott 22 képviselő: 22 igen, egyhangú)

A határozat
vezérigazgatója.

Zárt ĺĺlés

Napíľend 20. pontja: Szocilźlis egłéni kéľelmek íiglében sziiletett diintések ellen benyújtott

fellebbezések (1l íigÍél) és méltúnyossdgi kérelmek (9 íigÍél)
elbírúlósa
(rdsbeti)
Előterjesztő: Turgonyi Dóniel Absolon alpolgórmester

A záľt ülésen 366-386/2022. (XI. 24.) hatáľozat került elfogadásra' -

K.m.f.

Dr.

végľehajtásáért felelős: az obudaĺ Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.

j

* *

Áo'9ł-ouaď
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