
BUDAPEST FovÁRoS III. KERÜLET,
oľunł_ľnxÁsľĺncYnR oľxonľrÁľyzłrł
Szám: I/sl89-l4l2022.

KIVONAT
amely készült Budapest Fővĺáros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képvi selő-testiiletének 2022. d ecembeľ 8_án (csütii rtti kön) 1 0. 00 óľai kezdettel,

aYáĺosháza tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő téľ 3. I. em. 2l.)
megtaľtott - ľ endkívül i- ülésénekjegyzőkönyvéből.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_nékásmeryer Onkormányzat Képviselő_
testületének

387 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatĺíroz,hogy az ülés napirendjét az a|ábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Döntés az a|apellátźtsban dolgozó III. kerületi orvosok ľezsiköltségének részbeni átvállalásáról
(rásbeli)
Előteľjesztő: Puskás Péter képviselő

2. Döntés a Harľeľ Pál utca gyalogos (Harľer sétány) ľésze fejlesztésének folytatásáľól

firásbeli)
Előteľjesztő: Csikósné Mányi Julia képviselő

3 . Rende let -terv ęzet az onkormá ny zat 2023 . évi cisszevont költsé gvetéséľő l
(Íľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lźszlő polgármesteľ

4. A szociźllis igazgatźtsľól és egyes szociális ellátásokról szóló l0l2015. (II. 16') önkormányzati
rendelet és az önkoľmányzat tulajdonában lévő kö'zterületek használatáről és rendjéről szóló
l0 1201 4. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
(Íľásbe1i)
Blőteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

5. Rendelet-tervezet az önkormányzattulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 6012020' (Xil.
18.) ĺinkoľm źnyzati ľendelęt módosításáról
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

o. Óbuda-gékásmegyeľ II' szakasz - Pünkösdfiirdő Duna-parti területére vonatkozó kerületi építési
szabály zatr ól szó ló ręnde lęt me galkotása
(Irásbeli)
Előteľj eszt ő z Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

7. Rendelet-tervęzet a váltońatási tilalomról szóló 3ĺ1999. (I. Ż9') önkormányzati rendelet
módosításáról
(rásbeli)
Előterj eszt ő : Czeglédy Gergő alpolgármester

t /tĹ



8. Javaslat a polgármester Ż023. évi szabadságának ütemtervére
(Iľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgármesteľ

9. Javaslat a Képviselő-testület Ż0Ż3.I. féléves munkatervéľe
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármester

l0. Teľvezés támogatása a Mocsárosdtĺlő és a Római-part terĹiletére
(Iľásbeli)
Előteľjeszt ő z Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

l1. Azobudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kĺizpont Szakmai Programja és mellékleteinek
( Szervezeti és Működés i Szabźily zat me gál lapodások tervezete) módosítása
(Íľásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

l2. A Helyi Esélyegyenlőségi Pľogľam2022. évi felülvizsgáłlata
(rásbeli)
Előterjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester

l3. Együttműkĺjdési megállapodás megkötése a 8K arÉletminóség Fejlesztésééľt Alapítvánnyal
frásbeli)
Előteľjesztő: Buľján Feľenc alpolgármester

l4' Fatelepítési és fenntartási megállapodás megkötése a l0 millió fa Alapítvánnyal
(Írásbeli)
Előteľjesztő: Buľján Feľenc alpolgármester

15. A Belső EllenőľzésiIroda2DZ3. évre vonatkozó munkaterve
(ľásbeli)
Előterjesztő: Dr' Bots Dénes jegyző

16. Beszámoló a Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-gekĺsmegyeri Polgármesteri Hivatal
2022. év i tevékenységéről
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Bots Dénes jegyzó

Zárt ülés
17 . Fellebbezés a Y III| 3 66l l 4 /2022. számű határozat e|len

(ľásbeli)
Előteľj eszt őz Czeg|édy Gergő alpolgármesteľ

l8. Döntés ar,,ObudaKultúľájáéľt Dij- 2023. évi odaítéléséről
(ľásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Kiss László polgármester

19. A Képviselő-testtilet 29012022. (IX. ŻŻ.) számú határozatának módosítása
(Irásbeli)
Előteľj eszt & Czeg|édy Gergő alpolgármester

20. Szociális egyéni kérelmek ügyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések(Ż ĺigyfél)
elbíľálása
(rásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

(Szav azott 2 1 képvisel ő: 21 igen, egyhangú)
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Napirend 1. pontja: Döntés az alapelldtdsban dolgozó III. keľiileti orvosok
reaiköltségének részbeni dtvlźllalásóról
(Irdsbel)
Előterj esztő: P us kós Péteľ képviselő

Budapest Főváľos III. Keľĺilet onoaa_ľokásmegyer onkoľmányzat Képviselő-
testületének

388 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képvĺselő-testület

úgy hataľoz,hogy
1) az önkormźnyzati tulajdonú ingatlanban rendelő egészségügyi alapellátást végző

oľvosok rezsiköltségét 2023-ban ľészben átvalla|ja és résziikľe pľaxisonként 100.000
foľint támogatást biztosít,

2) azÖnkormányzatfelterjesztési jogát gyakorolva kéri a Kormrányt azalapellátástvégző
orvosok rezsitámogatásának egységesen 800.000 forintľa tĺjrténő emelésére,

3) az onkormźnyzat a felterjesztési jogát gyakorolva kéri a KormanytóI, hogy az
egészségügyi és szociális intézményeket tegye vissza a ľezsitĺímogatotti keretbe,

4) felkéri a Polgĺírmesteľt, hogy a2. és 3. pont szęľinti kezdeményezést terjessze fel a
Kormánynak a teľĹilet szabéiyozásáért felelős miniszteren keresztül.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: az 1. pontban foglaltak tekintetében: az Önkormźnyzatz)z3. évi ĺjsszevont

költségvetésének elfogadásával egyidejűleg,
a2-4. pontban foglaltak tekintetében: 45 nap.

(Szavazott 21 képviselő: 14 igen,7 taľtózkodás)

A Polgáľmesteri Hivatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: a Pénzügyĺ és Gazdálkodási
Főosztály vezetője.

Napirend 2. pontja: Diintés a Harrer PúI utca głalogos (Harrer sétány) rłlszefejlesztésének
folytatdsúról
(Irdsbeli)
Előteľjesztő: Csikósné Mónyi Julia képviselő

Budapest Főváľos III. Kerĺilet ob.,da_ľokásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-
testületének

389 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy hatáľoz,hogy
1) a koľmányzattal _ a szükséges foľľások a III. keriilettől 2019-2022 közĺitt elvont

foľrások terhére való biztosítása érdekében - folytatandó tárgyalásokľaazSZMSZ 62.

$ (1) bekezdés b) pontja alapjáĺ ideiglenes bizottságot hoz létľe.
Az ideiglenes bizottság neve: A,,Harľeľ sétány'' kiviteli terve elkészítéséhezszükséges
kormányzati költségvetési forrás biztosítása éľdekében létrehozott ideiglenes
bizottság.
A bizottság elnökévé: Csikósné Mányi Juliát,

tagsaivá Deľda Ádámot és ori Lászlőt
megválasztja.
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2) felhívja az ideiglenes bizottságot, hogy atárgyalásokról a Polgármestert folyamatosan
tájékoztassa, és annak eredményéről a Képviselő-testület Ż023. mĺĺľciusi ülésén
számoljon be.

Felelős: a 2. pontban foglaltakért: a ,,Haľrer sétány'' kiviteli terve elkészítéséhez
szükséges korményzati kĺĺltségvetési foľľás biztosítása érdekében létľehozott
eseti bizottság elnöke.

Határĺdő: a2. pontban foglaltak tękintetében: folyamatos, és a Képviselő-testület 2023.
március 30-ai ülése.

(Szavazott 21 képviselŕ5: 14 igen,7 tartózkodás)

A Polgáľmesteri Hivatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: Csikósné Mányi Julia az
Ideĺglenes Bizottság elnłike.

Napirend 3. pontja: Renďelet-teľvezet az onkoľmdnyzat 2023. évi összevont kiiltségvetéséľďl
(rúsbeli)
Előterjesztő: Dľ. Kiss LtÍszló polglÍrmester

Budapest Főváľos III. Keľület or,roa_ľékásmeryer onkormányzat Képviselő-
testületének

406 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő_testĺilet

úgy határoz, hogy az adőssétgot keletkeztető ügyletekhez történő hozzź|źrulás ľészletes
szabźúyairől szőlő 353/201 1. (xII. 30.) Korm. rendelet alapján definiált, saját bevételek, valamint
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegét a2023. évi
kö ltségvetés ľendelet 4. me lléklet e tarta|mazza.
Felelős: Polgármester a Jegyzo tltjźtn
Hatáľidő: 2023. december 31
(Szavazott21 képviselő: 14 igen, 7 tartőzkodźs)

Budapest Főváros III. Kerület obuda-ľokásmegyer Önkormányzat Képviselő_
testületének

407 ĺ2022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő-testület

űgy határoz, hogy
l. módosítja a928/202l. (XII.20.) Hatttrozatĺal módosított 52412018. (IX. l4.) Hatĺĺrozatot és

2023. január 1. napjától Czékő Gábor ügyvezető alapbérét havi bruttó 1 l88 000 Ft, azaz
egymillió-sztnnyolcvannyolcezer forint összegben állapítja meg.

Ż. módosítja a 928l20Żl. (XII.20.) Határozattal módosított 44812020. (v.22.) Határozatot és
Ż023. január l. napjától Halmai Róbeľt ügyvezető alapbérét havi bruttó 990 000 Ft,azaz
kilencszáz-kilencvenezer foľint összegben állapítja meg.

3. módosítja a9281202l. (XII.20.) Hatärozattal módosított 59612016. (IX.23.) Hatźtrozatotés
2023.január l. napjától Patócs PętraZsuzsannaugyvezető alapbérét havi bruttó 990 000 Ft,
azaz kilencszáz-kilencv enezer fo ri nt ö s sze gb en ál lap ítj a me g.

4' módosítja a928l20Żl. (XII.20.) Határozattal módosított 92812013. (XII.18.) Határozatot és
2023. januáľ 1. napjától dľ. Kirchoff Attilavezérigazgatő alapbérét havi bruttó 1 188 000 Ft,
azaz egymillió-százny olcvannyolcezer forint osszegben állapítj a meg.

5. módosítja a9Ż8l202l. (XII.20.) Hatttrozattal módosított I57l202l. (II. 5.) Hatźĺľozatot és Dľ.
Budai András ugyvezeto alapbéľét _ egészségügyi szolgáiati jogviszonyról szóló Ż020. évi
C. törvény l ' melléklete alapján - havi bruttó Ż 380 057 Ft, azaz kettőmillió-
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háromszáznYolcvanezeľ-ötvenhét foľint, vezetői pótlékának összegét havi bľuttó 50 000 Ft.
azaz ofuenezeľ forint összegben állapítja meg.

6. felhatalmazza a Polgármestert az 1-5. pontban foglalt döntések alapján a vezető
tisztségviselői munkaszerződések aláírásźra.
x'elelős: Polgármester
Hatáľidő: Ż022. december 31.

(Szavazott 21 képviselij: 14 igen,7 taľtózkodás)

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda-ľékásmegyeľ onkorm ányzat Képvĺselő-testülete

elfogadja _ az előterjesztés módosított 1. melléklete szerinti tartalommal, az előterjesztői
kiegészítésre figyelemmę1r - az onkormányzat 2023. évi cisszevont k<iltségvetéséről szőlő 3lt2022.
iinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 21 képviselő: 14 igen,7 tartózkodás)

Napirend 4. pontja: A szociális igazgatásról és egyes szocídlis elldtdsokról szól.i 10/2015. (II.
16.) önkormónyzati rendelet és az önkormdnyzat tulajdondban lévő
kijzteľíiletek haszndlatdról és ľendjéľdl suíló 10/2014. QI. 28.)
ö n ko rmdnyzati ľenďe let mó dos ítós a
(Irđsbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dúniel Absolon alpolgúrmesteľ

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyer onkoľm ányzat Képvĺselő-testülete

elfogadja _ az elótetjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal _ a szociális igazgatásról és egyes
szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II. 16.) önkoľmáĺyzati ľendelet és az ö'nkormányzat
tulajdonában lévő közterületekhaszĺálatĺíról és rendjéľől szőlő I0l2014. (II. 28.) önkoľmźnyzati
rendelet módosításáľól szóló 3212022. łinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 21 képviselŕĺ:2I igen, egyhangú)

Napírenď 5. pontja: Rendelet-tervezet az önkormdnyzat tulajdondban lévő lakdsok
béľbeaddsdról szlíllÍ ő0/2020. (XII. 18.) i)nkormónyzati ľendelet
módosítlÍsdról
(ľtÍsbelí)
E lőte rj e s zt ő : T u r g o ny i D d n ie l A b s o lo n alp o l g tź ľ me s t e r

Budapest Főváľos III. Kerĺilet obuda_Békásmegyer onkoľmányzat Képvĺselő_testülete

elfogadja - az előteľjesztés módosított 1. melléklete szerinti tartalommal _ az önkoľmányzat
tulajdonában lévő lakások béľbeadásáról szóló 6012020. (XIJ. 18.) önkoľmányzati ľendelet
módosításáról szóló 33/2022. iinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 21 képviselő:2l igen, egyhangú)

Napirend 6. pontja: otuda-ľé*tÍsmegłer II. szakasz _ Piinkiisdfiiľdő Duna-paľti teriiletére
vonatkozlí ker iileti épí,tési szabályzatról szó ló ľe ndelet megalkotds a
(rtÍsbelí)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Budapest Főváros III. Kerület obuda_Békásmegyeľ Onkorm ányzat Képviselő_testülete

elfogadja _ az elóterjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal - Óbuda-Békásmegyer II. szakasz _
Pünkösdftirdő Duna-parti teľületére vonatkozó kenileti építési szabá|yzatről szóló 3412022.
tinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 21 képviselő:2I igen' egyhangú)
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Napiľend 7. pontja: Renďelet-teryezet a vúltoztatdsi tilalomľól saíló 3/1999. (I. 29.)
önkormdnyzatí rendelet mlídosítúsdról
(Irúsbeli)
E lőte ľj es ztő: C ze g lé dy G erg ő alp o lgdrmester

Budapest Főváľos III. Kerület obuoa-nckásmegyer onkormányzat Képviselő-
testůiletének

390 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő_testÍilet

úgy határoz, hogy a ,,Rendelet-tervezet a vóltoztatási tilalomról szóló 3/1999. Q. 29.)
önkormányzati rendelet módosítósóľól" c. előterjesztés mellékletétképezo rendelet-tervezet
2. $-t elfogadja.
(Szavazott 21 képvise|ő: ŻI igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hivatalban a hatáľozatvégrehajtásáért felelős: a Főépítészn valamint a
Főépítészi és Váľostervezési lroda vezetője.

Budapest Főváľos III. Keľület Óbuoa_ľékásmegyer onkorm ányzatKépviselő-testülete

elfogadja - az eloterjesztés módosított 1. melléklete szeľinti taľtalommal, valamint az eLőterjesńói
kiegészítésre figyelemmel _ a változtatási tilalomról szóló 3lI999. (I. 29.) önkoľmányzati rendelet
módosításáról szóló 35lŻ022. tinkoľmányzati ľendeletet.
(Szavazott 21 képviselő: 14 igen,T taľtózkodás)

Napírend 8. pontja: Javaslat a polgdrmester 2023. évi szabaďsdgúnak iitemtervére
(ntsbeli)
Előterjesztő: Dn Kíss LdszllÍ polgltrmester

Budapest Főváros III. Keľület Óbuda-nékásmegyeľ onkormányzat Képviselő_
testületének

39l 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő-testĺĺlet

1. úgy hatátoz, hogy a Ż022. évi szabadság igénybevételéľől szőlőbeszámolót elfogadja.
Felelős : polgĺírmest er, jegyző
Határidő: 2022. decembeľ 3l.

2. apolgármester 2023. évi szabadságának ütemtervét az előterjesztés szerinti
ütęmezéssel j óvĺĺhagyj a.

Felelős : polgĺíľmest er, jegyző
Hatáľidő: 2023. december 31.

(Szavazott 2 1 képviselo: 2I igen, egyhangú)

A Polgáľmesterĺ Hivatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: a Munkaiigyi lľoda vezetője.

Napirend 9. pontja: Javaslat a Képviselő-testiilet 2023. I. fěléves munkatervére
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Ltźszló polgdľmesteľ

6/tL



Budapest Főváľos III. Kerület Ónuaa-ľékásmeryeľ onkormányzat Képviselő_
testületének

39212022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő_testület

úgy hatáľoz, hogy elfogadja az e|oterjesztés melléklete szerinti 2023. évi I. féléves
munkateľvét.
Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2023.június 30.
(Szavazott 2l képviselő:2I igen' egyhangú)

A Polgármesteri Hĺvatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Szervezési Főosztály
vezetője.

Napiľend 10. pontja: 
ĺÍ#rłÍirromogatdsa 

a MocstźľosdíÍlő és a Rlímai-paľt teľíiletéľe

E lőterjesztő: Czegléďy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľület ouuda_Békásmegyer Onkormányzat Képviselő-
testületének

393 12022. (xII. 8.) Határ ozata

A Képvĺselő-testĺilet

úgy hataroz,hogy

- a Budapest III. keľület Mocsárosdűlő (Aľanyhegyi út _ Pusztakúti út _ Hatér tlt _
Szentendľei út - MÁV vasútvonal áItalhatfuolt) teruletre vonatkozóan megindítja a
tervezés egyeztetési eljárásáta4l9l202l. (VII. 15.) Koľm. rendelet szeľint, valamint
jővzhagyja a Mocsĺíľosdrilő teľĹiletére vonatkozó megalapoző vizsgá|at és az
alátámasztó javaslat Ártalmt.ŕ- magában foglaló feljegyzést az l. meLléklet szeľinti
tartalommal és felkéri a Polgármestert, hogy a keľületi építési szabályzat elkészítése
során a paľtnerségi egyeztetést a lIl2022 (V.30.) sz. paľtneľségi ľendeletben
meghatźrozottszabályokszerintfolytassale.

- hozzájárul a Mocsáľosdűlő, Budapest III. keľület Aranyhegyi út - Pusztakúti út _ Határ
út _ Szentendrei út _ MÁV vasritvonal źitalhatárolt terület Keľületi Építési Szabá|yzaÍ
teľvdokumentáció elkészítése tárgyabaĺl a KASIB Kft.-vel 2017. május 18. napján
kötött tervezési szerzodés közös megegyezéssel töĺténő megszüntetéséhez 2022.
december 3I. napjával.

- a Budapest III. kenilet keľületi Duna-paľti Kerületi építési szabályzat @KÉSZ) V.
ütem II. szakaszának Római-paľti szakaszára vonatkozóan meginditja a tervezés
egyeztetési eljźtását a 419lŻ02l. (VII. l5.) Korm. rendelet szerint, valamint
jőváhagyja a Mocsáľosdűlő teriiletére vonatkozó megalapoző vizsgálat és az
alátźlmasztó javaslat tartalmźlt magábaĺ foglaló feljegyzést az 3. melléklet szerinti
tartalommal és felkéri a Polgármesteľt, hogy a kerületi építési szabályzat ęlkészítése
során a paľtnerségi egyeztetést a lll2022 (V.30.) sz. paľtneľségi ľendeletben
me ghatár o zott szab á|yo k szeri nt fo lytas s a l e.

(Szavazott 21 képviselő: 14 igen,7 taľtózkodás)
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A Polgáľmesteri Hivatalban a hatáľozat végrehajtásáéľt felelős: a Főépítész, valamint a
Főépítészi és Váľosteľvezési lroda vezetője.

Napirend I1. pontja: Az obudai Rehabilítóciős és Foglalkoztatdsi Körpont Szakmai
Programja és mellékleteínek (Szeľvezetí és MíÍkiidésí Szabdlyaat,
megdllapodósok tervezete) módosítása
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Turgonyí Dóniel Absolon alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület obuda_Békásmegyer onkormányzat Képviselő_
testületének

39 4 12022. (xII. 8.) Határozata

az Óbuoai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Ktizpont Szakmai Progľamja és
mellókleteinek (Szervezeti és Működési Szabá|yzat, megállapodások teľvezete)
mródosításáľĺól

A Képvĺselő_testület

úgy határoz, hogy - az előteqesztés mellékletének megfelelően - elfogadja az obudai
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Szakmai Programját és mellékleteit
(Szervezeti és Mfüödési Szabályzat,megállapodások tervezete). A Szakmai Program és
a Szewezeti és Működési Szabályzat rendelkezései 2023. januáľ hó 1. napján lépnek
hatályba.
Felelős: Jegyzó
Hatáľidő: a döntést követő 15. nap
(Szavazott 21 képviselő:2I igen, egyhangú)

A Polgármesterĺ Hĺvatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: a Szociális Főosztály vezetője.

Napirend 12. pontja: A Helyi EsélyegłenlőségÍ Pľogram 2022. évifeliłlviagólata
(rúsbelí)
Előterjesztő: Turgonyi Ddniel Absolon alpolgdľmesteľ

Budapest Főváros III. Kerůilet Óbuda_Békásmeryer Onkoľmányzat Képviselő_
testületének

39512022. (xII. 8.) Határozata

a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2022. évi felülvizsgálatáról

A Képviselő_testület

úgy hatátoz, hogy elfogadja az ,,obudo-Békásmegyeľ onkormányzat Hetyi
Esłźlyeglenlőségi Program 2018-2023." címti dokumentum felülvizsgálatát az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Továbbá felhívja a Polgármesteľt, hogy a
Hivatal útjan gondoskodjon a HEP kozzétételéről' és a BelügyminisŹéľium erľe a célľa
létrehozott elektľonikus rendszerébe történő rögzítéséľől.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: A dokumentum ľögzítésére 30 nap.
(Szavazott 21 képvise|Í5:2I igen, egyhangú)
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A Polgáľmesteri Hivatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: a Fenntaľthatósági,Ifjúsági'
Cĺvĺl és Nemzetiségi osztály vezetője.

Napíľend 13. pontja: EgłiittmíÍködési megdllapodds megkötése a 8K az Eletminőség
F ej les zté s é é rt A lap ín ún ny a l
(Irósbelí)
E lőteľjesztő: B urj dn Ferenc alpolgúrmester

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuaa_ľokásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-
testületének

39 6 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képvĺselő-testület

űgyhatároz, hogy
I) hozzajárul az együttműködési megállapodás megkĺitéséhez a 8K az Életminőség

Fej lesztéséért Alapítv ánrry al.
2) felkéri a Polgĺĺľmestert az előterjesztés melléklete szerinti együttmfüödési

megállapodás aláírására azzal,hogy az onkoľmányzat &dekeit nem sértő módon és a
szerződés lényeges tartalmát nem érintvę atewezet szövegétől el lehet témi.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľĺdő: 30 nap
(Szavazott 13 képviselő: 13 igen, egyhangú) (8 fo képviselő nem szavazott)

A Polgármesteri Hivatalban a határozatvégrehajtásáéľt felelős: a Fenntaľthatósági, Ifiúsági'
Civĺl és Nemzetiségĺ osztály vezetője.

Napirend 14. pontja: Fatelepí,tési és fenntartdsi megúllapoďús megkiitése a 10 míllió fa
Alapínónnyal
(Irdsbeli)
Előterj esztő: B uľj dn Ferenc alpolgđľmester

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda_ľékásmeg5rer Onkoľmányzat Képviselő-
testületének

397 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy hataľoz,hogy
1. elfogadja az előterjesztés 1. mellékletében találhatő Fatelepítési és fenntartási

megállapodás tervezetet, amely az aláíráskor a melléklet szerinti tewęzet szövegétől
_ annak lényeges 1'artal^mźú nem érintve, <inkormányzatĺ érdeket nem séľtve - eltérhet,
és felhatalmazza a Polgármesteľt annak a|źtírására. Továbbá biztosítja a fedezetet a
megállapodás keľetében meghatározott ĺjsszeg kifizetéséľe 200.000 Ft eľejéig'

2. az onkorményzat tulajdonában lévő, az e\oterjesztés 2. mellékletében szereplő
terĹileteken, a I0 millió Fa Alapítvány számára' az elóterjesztés 1. mellékletében
szeľeplő megállapodás megkötését követoeĺ az abban megfogalmazott feltétęlek
szerint, fás száru növények ültetését engedélyezi.

Felelős: 1.) Polgármester; 2.) Jegyzo
Hatáľidő: L)2022. decembeľ 5;2.)2022. december 31.
(Szavazott 21 képviseliĺ:2l igen, egyhangú)
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A Polgáľmesterĺ Hĺvatalban a határozatvégrehajtásáért felelős: a Főkertészi lroda vezetője.
A határozat végrehajtásáért felelős: onuoa_ľékásmegyeľ Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft.
íigyv ezető igazgatőja.

Napíľend 15. pontja: A BeIső Ellenőľzési Iroda 2023. évre vonatkouÍ munkaterve
(rlÍsbeli)
Előterjesztő: Dľ. Bots Dénes jegłző

Budapest Főváros III. Keľĺĺlet Óbuda_ľékásmegyeľ Önkormányzat Képvĺselő-
testületének

39812022. (xII. 8.) Határozata

a Belső Ellenőľzési lľoda 2023. évre vonatkozó munkatervéről

A Képvĺselő-testület

tryyhatźroz, hogy elfogadja a Belső Ellenőrzésilroda2023.évľe összeállított munkatervét
az előterjesztés I. melléklete szerinti taľtalommal.
(Szavazott 21 képviselő:2l igen, egyhangú)

A Polgármesteri Hivatalban a határozat végrebajtásáéľt felelős: a Belső Ellenőrzésĺ lroda
vezetője.

Napiľend 16. pontja: Beszlúmoló a Budapest Fővóros III. Keriilet, obuda-Békúsmegłerí
Polgórmesteľí Hivatal 202 2. évi tevékenységěről
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegłző

Budapest Főváros III. Keľület obuda_Békásmegyer Onkormányzat Képviselő_
testĺiletének

399 12022. (xII. 8.) Határozata

a Beszámoló a Budapest Főváľos III. Keľĺilet, obuda_Békásmegyeri Polgáľmesteri
Hĺvatal 2022. évĺ tevékenységéről

A Képviselő_testület

yeY hatarcz, hogy az elóteqesztés mellékletét képező Budapest Főváros III. Keľület,
obuda-Békásmegyeri Polgáľmesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szőIó jegyzĺlĺ
beszámolót elfogadja.
(Szavazott 2 1 képviselő: 2l igen, egyhangú)

A Polgáľmesteri Hĺvatalban a határozat végrehajtásáért felelős: a Szewezési Főosztály
vezetője.

Zárt iilés
- A zárt ülłésen 400 - 405/2022. (XII. 8.) határozat keľiilt elfogadasľa. _

Napiľend 17. pontja: Fellebbezés a WII/3661/4/2022. szómú hatdrozat ellen
thdstettl
E lőteľj esztő: Czegléďy Geľgő alpolgúrmester

Napirend t8. pontja: Dlntés az,,obuda Kultúrájáért Díj" 2023. évi odaítélésérdl
(Irúsbelí)
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Napiľend 19. pontja: Képviselő-testiilet 290/2022. (IX.22.) szdmú hatórozatdnak módosítdsa
(rlÍsbelí)
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgórmester

Napirend 20. pontja: Szocidlis egléní kérelmek iiglében sziiletett döntések ellen benyújtott
fellebbezések (2 iigłfél) elbírdlós a
(Irósbeli)
E lőterjesztő: Turgonyi DónÍel Absolon alpolgúrmester

K.m.f.
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