
BUDAPEsľ ľovÁnos ilI. xľRÜlnľ,
oľuoł_ľBxÁsľĺnGYER oľxonľĺÁľyzłľł
Szám: Ilsl89-I4l2022.

JEGVZOKONYV

amely készült Budapest Fővaľos III. KerĹilet, Óbuda-Békásmegyer Önkoľmányzat
Képviselő-testületének2022. december 8_án (csütörttikiin) 10.00 órai kezdettel,

aYároshźza tanácskozó teľmében (1033 Budapest, Fő téľ 3. I. em. 21.)
megtaľtott - r e n d k í v ii l i -üléséľől.

Jelen vannak: Dr. Kiss LászIó polgĺĺľmester, Béres András, Burján Ferenc, Czeglédy Gergő'
Csikósné Mĺĺnyi Julia, Csongrádi János, Derda Ádrĺ-' Domokos Ágnes, Gyepes
Ádĺĺm, Farkas Ba|ázs, Kelemen Viktória, oiLaszlő, Puskás Péter, Rácz Andrea,
Stręnner Imľe, Szabó Ákos, Dr. Szendrődi Csaba, Szkaliczki Tünde, Turgonyi
Daniel Absolon, Ujfalvi István, Zábo Attila(2I fő) képviselő.

Igazo|tan távol: Rózsa Lászlő Péter (l Íő) képviselo.

A Nemzetiségi onko rmányzatok ľészéľől:

Dimopulos Lázátosz III. keľĹileti Gĺirĺi g Önkoľmányzat elnöke
Szűcs Gáspráľ Zsolt Örmény Nemzetiségi Önko rmányzat elnĺjke

A Polgáľmesteri Hivatal részérő|z

Dr. Bots Dénes jegyző
Hadnagy Miklós kabinetvezető
Dr. Tass Bálint aljegyző - szewezési főosztályvezető
Dr. Szegedi Gábor aljegyzŕS _ igazgatási fóosztályvezeto
Dľ. Kiľály Katal in taľsadalmi kapcsolatok foosztályv ezeto
Pénzes Dávid kommunikációs osztály mb. osztályvezetó
Baráth Andľea fenntaľthatósági, ifiúsági, civil és nemzetiségi osztá|yvezeto
Szécsi Zsolt főépítész
Gľeifensteinné Cseľnák Maľiann foépítészi és városterv ezési irodavezetó
Dr. Szabó Zsuzsarrlajogi irodavezető
Szabó Anikó munkaiigyi iľodavezető
Petzné Pocsai Éva belső ellenőrzési irodavezető
Vec s ey- Fü ze s Márta p énzugy i é s gazdálkodás i fo o szt áIyv ezetó
Horváthné Kovács Andľea költsé gveté si o sztályv ezetó
Ihász-Éľs ek Anita p énzugy i o sztáIy v ezeto
Dr. Spiegler Tamás vagyonfelügyeleti és ellenőrzé si főosztá|yv ezetó
Komlós Erzsébet ellenőrzési osztźiyvezeto
S zalai-Pap p Lĺza lakásügyi fó o sztályv ezeto
Tĺjľzsökné Góczźn Emese lakhatási támogatások osztáIyv ezeto
Kisné Balézs Enikő k<iznevęlési és kulturális foosztályvezető
Dr. Sebők Zoltán hatósági osztályvezető
Zahor źn Jáno sné gyeľmekvéde lmi o sztźůyv ezető
Sigmond Sándoľ fokertész
Dr. Urban Péteľ adóügyi fóosztźtlyvezető
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Káľoly Katalin szociális föosztályvezető
Kittleľné orosz Valéľia pénzügyi és intézményi osztályvezeto
Dr. Balla Istviĺn kĺinywizsgáló
Czékő Gábor Óbuda-netásmegyer Vaľosfejlesztő Nonpľofit Kft. igyvezetó igazgatőja
Horváth Antal obuda-gokásmegyer Köztertilet-felügyelet igazgatőja
Dľ. Kirchhof Attila Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőja
Novfü Zsolt KSZKI igazgatőja
Kľébesz Drĺniel obuda-gekásmegyer Piacigazgatőság
Dr. Magyar Zoltán Péter keľületi tiszti-főorvos
Gálfi Ágnes Óbudai Múzeum igazgatőja
Busi Zoltan obr'dai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ intézményvezetője
Bekő Istvánné és Biľó Ágnes jegyzókönyvvezeto

Dľ. Kĺss LászJrő polgáľmesteľ: köszönti a megjelenteket Budapest Főváros III. kerület, obuda-
Békásmegyer ÖnkoľmányzatKépviselő-testületének2}Zz. december 8-ai rendkívüli ülésén.
Megállapítja' hogy a Képviselő-testülęt tilése határozatképes, 2l fő képviselő van jelen - Rózsa
Lász|ő Péter képviselő úr egészségügyi okok miatt van távol, - azlJ.lést megnyitja.
A kiküldött meghívó szerinti
- 1. napiľendi ponthoz könywizsgálói jelentés és előterjesztői kiegészítés,
- az 5. napirendi ponthoz előterjesztői kiegészítés,
- a 3. napirendi ponthoz a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság módosító javaslata
érkezett.
Jelzi, hogy előterjesztőként a kiküldött meghívó szerinti 12. ,,A 285lŻ022. (IX. 22.) hatźlrozat
módosítása a rászoruló fiatalok ľeggelizetése feladatellátása éľdekében'' című előterjesztést
visszavonja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti 14. 

',Döntés 
aza|apellźltźlsban dolgozó III. kerĺileti orvosok

rezsiköltségének részbeni źlwźilalásáľól'' és 15. ,,Döntés a Haľrer Pál utca gyalogos (Harľer sétány) része
fejlesztésének folytatásáról'' napirendi pontokat a Képviselő-testület 1. illetve 2. napiľendi pontként
tárgyalja tekintettel arľa, hogy azok a2023. évi összevont költségvetéshez szoľosan kapcsolódó
javaslatok.
A meghívó szeľinti 20. napiľendet a zárt ülés 1. napirendi pontjaként javasolja tĺĺľgyalni.
Hozzászőlás hiányában szavazásra teszi fel az ülés napiľendjét az elhangzott kiegészítésekĺe,
módosításokĺa ťlgyelemmel.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testĹilet elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület obuda-Békásmegyer onkormányzat Képvĺselő_
testĺiletének

387 ĺ2022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy határoz,hogy az ülés napirendjét az alźhbiak szeľint fogadja el:

NAPIREND:

1. Dĺjntés az a|apellátźlsban dolgozó III. keľületi orvosok rezsiköltségének részbeni áwállalásáľól
(ľásbeli)
Előteľjesztő: Puskás Péteľ képviselő

2. Döntés a Harrer Pál utca gyalogos (Harrer sétány) része fejlesztésének folýatásáról
(ľásbeli)
Előteľjesztő: Csikósné Mányi Julia képviselő
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3 . Rendelet -tew ezet az onkormá ny zat 2023 . évi összevont kö ltségvetéséről
(rásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lászlő polgármester

4. A szociźtlis igazgatásľól és egyes szociális ellátásokľól szóló l0/20I5. (II. 16.) önkormányzati
rendelet és az önkormtnyzat tulajdonában lévő köZterületek használatáről és rendjéről szóló
10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosí!ása
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

5. Rendelet_teľvezet az önkormányzattulajdonában lévő lakások bérbeadásáľól szóló 60/2020. (XII. l8.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

o. obuda-nékásmegyeľ I[. szakasz - Pünkösdfiiľdő Duna-paľti teľületére vonatkozó kerületi építési
szabéiy zatr ől szóló rendelet me galkotása
(Iľásbeli)
Előteľjesztőz Czeg|édy Gergő alpolgármester

7. Rendelet-tervezet a változtatási tilalomról szóló 3/1999. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
firásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Geľgő alpolgáľmester

8. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságának ütemtervére
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgáľmester

9. Javaslat a Képviselő-testület Ż023.I' féléves munkateľvére
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgármester

10. Tervezés tiámogatása a Mocsárosdűlő és a Római-paľt tertiletére
(Irásbeli)
Előteľjeszt ő: Czeg|édy Geľgő alpolgármester

1l' AzÓbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Szakmai Pľogramja és mellékleteinek
( Szervezeti és Működés i Szabźiy zat, me gállapodások teľvezete) módosítrĺsa
(rásbeli)
Előteľjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

l2' A Helyi Esélyegyenlőségi Program 20Ż2. évi felülvizsgálata
(rásbeli)
Előteľjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester

13. Egyiittműködési megállapodás megkötése a 8K az Életminőség Fejlesztésééľt Alapítvánnyal
(Írásbeli)
Előteľjesztő : Burján Ferenc alpolgármester

14. Fatelepítési és fenntaľtási megállapodás megkötése a l0 millió fa Alapítvánnyal
(rásbeli)
Előteľjesztő: Burján Ferenc alpolgármester
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15. A Belső Ellenőrzési lroda2023. évre vonatkozó munkaterve

dľásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Bots Dénes jegyző

l6. Beszámoló a Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Bekasmegyeľi Polgármesteľi Hivatal
2022. év i tevékenységéről
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegyző

Zárt ülés

1 7. Fellebbe zés a Y III/ 3 66 l l 4 l 2022. számű hatĺĺrozat ellen
(rásbeli)
Előteľjeszt őz Czeglédy Gergő alpolgáľmester

18. Döntés ar,,obudaKulturájáért Dij- 20Ż3. évi odaítéléséľől
(rásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgáľmesteľ

19. A Képviselő-testület Ż9012022. (Ix.22.) számú határozatának módosítása
(Iľásbeli)
Előteľjesztőz Czeglédy Gergő alpolgármester

20. Szociális egyéni kérelmek ügyében született döntések ellen benyújtott fellebbezések (2 tigyfél)
elbírálása
(Írásbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgáľmesteľ

(Szavazott 2l képviselő:2l igen, egyhangú)

Napiľend 1. pontja: Diintés az alapellóttźsban dolgozó In. keľĺiletí orvosok
rezs ikö lts é gén e k rés zbe ni dtvlźllalás úľó l
(rúsbeli)
E lőterj esztő: P us kús Péter képviselő

Dr. Kiss Lász|ő polgármester: megadj a a szőt Puskás Péter képviselő úrnak.

Puskás Péteľ képviselő: az elmult testtileti ülésen ezzelkapcsolatban tettek mráľ fel kérdést, az
előterj esztésben j avaslatuk kerĹil kifej tésre.
A hłŁiorvosi rendelők nem azonos adottságúak, alapteľületiĺek. Van, ahol 100 m2-es várő,vaĺ
ahol nem.
Javasolja, hogy a rezsikĺĺltségek kiszrímlázása a hźziorvosok részére a teljes ľendelőépület
alapteľületének arĺínyában keriilj ön megállapításra.
Sajnos nincsenek adatai'így nem tudja kiszámolni, hogy az Önkormányzatnakmindez mekkoľa
ĺisszeget jelentene.
Javasolja, hogy 2023. január l-jétől a rezsiköltség az elhangzottaknak megfelelően kerüljön
kiszárriźg;étsra.

Dr. Kiss Lász|ő polgármester: ismeľteti módosító javaslatát az előterjesztésselkapcsolatosan:
,,A Képviselő-testiilet úgy hataľo z, hogy
1) az ĺinkormányzati tulajdonú ingatlanban rendelő egészségügyi alapellátástvégzo orvosok

rezsiköltségét 2023-ban részbęn átválla|ja és ľészükľe praxisonként 100.000 forint
támogatást biztosít,
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2) az onkormźnyzat felteľjesztési jogát gyakorolva kéri a Koľmrínyt az alapel|átást végzó
orvosok ľezsitĺĺmogatásának egységesen 800.000 forintra töľténő emelésére,

3) az onkormźnyzata felterjesztési jogát gyakorolva kéri a Koľmanytól, hogy az egészségügyi
és szociális intézményeket tegye vissza a rezsitámogatotti keretbe,

4) felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a 2. és 3. pont szeľinti kezdeményezést terjessze fel a
Kormánynak a terület szabá|y ozásáért felelős miniszteľen kereszttil.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺíridő: az 1. pontban foglaltak tekintetében: az onkoľmányzat 2023. évi összevont
költségvetésének elfogadásával egyidejtĺleg, a2-4. pontban foglaltak tekintetében: 45 nap.''
A frakcióvezeto ilr által megküldött írásbeli javaslattal azéľt ĺem éľt egyet, meľt nehéz olyan
javaslatot támogatni, amelynek nem látható a költségvetési foľrásoldala.
Ma Magyaroľszágon olyan állapotok vannak, hogy egy Önkoľmanyzat csak becsülni tudja,
mekkoľa rezsiköltségei lesznek. December 15-étő1 fogjrák meghatározni a távfütés költségét,
napról_naprahatározzfü meg azegyéb ľezsiköltségeket is. Kapkodó koľmányzás folyik, aminek
eleme volt azonkormányzatok azonnalikivételę a rezsitiímogatotti keretből. Ennek kciszönhető
a htŁiorvosok jelenlegi helyzete is.
Megadja aszot Puskás Péter fľakciővezető úrnak.

Puskás Péter képviselő: nem ért egyet az ismeľtetett javaslattal. A költségvetési rendeletből
kiolvasható a polgĺĺľmester úr által elmondott javaslat egy része, pl. a 100.000.-Ft-os támogatás
éves szinten, ami havi 8.000.-Ft összeget jelent. Ugy gondolja, hogy a javaslat megalźző és

érdemben nem nyújt segítséget.
A FIDESZ frakció a módosító javaslatot nem támogatja.

Dľ. Kiss Lászlől polgármesterz az a megalázó, hogy igazabo| az AIIam, csak az állami
intézményrendszerben dolgozókat hagyja magttra. Mikĺjzben az egyházi intézmények kaptak
rezsitámogatást, azok az egészségügyi intézmények,' amelyek állami és önkormźnyzati
feladatokat látnak el, nem. Az a szégyen, hogy az Allam nem ľeagá|t a hźz;iowosoknak
biztosított rezsitámogatás emelésével kapcsolatosan. Nem reagált a NEAK finanszírozás
növelésére vonatkozó javaslatra sem, és aÍTa sem' hogy a rezsitiímogatotti kĺjrbe taľtja-e a
szőban forgó intézmény. eket.
Nincs a III. keľületi onkormányzat abban a helyzetben, hogy az Allan álta| előidézętt
katasztrőfaminden elemében helyálljon. Ezeket a szabályokataz A\|amhońameg' a kialakult
kľízi s a, Állarrlrra*. kö szönhető.
A diagnőzisról beszélve kęvés vitájuk van, azonban ebben és az ezt megelőző hónapban
tfugyaltak aľról, hogy állami intézkedéseknek kĺiszĺjnhetően válságba került egészségügyi
ágazatot milyen módon támogassa az onkoľmányzat, aľról hogy a postai ellátást milyen
önkormĺĺnyzati forľásokbóltudjak helyreállítani, és táľgyalnak arról is, hogy az onkormanyzat
költségvetésében miként tudják kezelni ai' a szociális krízist, amit okoz az źil'anlj feladatok el
nem látása. Véges az, amit az Allamhelyett az Önkoľmźnyzatel tud végezni.
Hangsúlyo zza, nem a szándékhiényzik, az Önkorm ányzat aMagyar Áilamot mindenben nem
tudja pótolni.
További hozzź.szőllás hiányában szavazásra teszi fel az ismeľtetett módosító javaslatot.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-te stület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-ľékásmeg;rer onkormányzat Képviselő-
testůiletének

388 12022. (xII. 8.) Határ ozata

A Képviselő-testület

úgy határoz,hogy
s lLe



1) az önkormźnyzati tulajdonú ingatlanban rendelő egészségügyi alapellátást végzo
orvosok rezsikĺjltségét2023-ban részben tttvál.lalja és részĹikĺe praxisonként 100.000
foľint tiámogatást biztosít,

2) azonkormźnyzatfelteľjesztési jogát gyakorolva kéri a Kormányt az alapel|źtźlstvégzo
orvosok rezsitámogatásának egységesen 800.000 forintľa töľténő emelésére,

3) az onkormányzat a felteľjesĺési jogát gyakorolva kéri a Koľmánýól, hogy az
egészségügyi és szociális intézményeket tegye vissza a rezsitámogatotti keretbe,

4) felkéľi a Polgármesteľt, hogy a2. és 3. pont szerinti kezdeményezést terjessze fel a
Kormánynak a teľület szabá|yozźlsáéľt felelős miniszteren kęręszttil.
Felelős: Polgármester
Hatáľĺdő: az 1. pontban foglaltak tekintetében: az onkormányzatz}23. évi ĺisszevont

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

(Szav azotĹ 2 1 képviseló : I 4 igeĺ,'I tartózkodás)

Napíľend 2. pontja: Diintés a Harrer Púl utca głalogos (Harrer sétdny) részefejlesztésének
folytatdsóľól
(IrásbeIí)
Előteľjesztő: Csikósné Mdnyi Julia képviselő

Dľ. Kiss Lászlő polgáľmester: megadj a a szőt Csikósné Mĺĺnyi Julia képviselő asszonynak.

Csikósné Mányi Julia képviselő: ĺjrömmel láttaa2023. évi költségvetésben, hogy a Haľreľ sétány
tervezési feladataira 60 MFt keľült betervezésre. Ezek szerint nem volt hiábavaló, hogy mindezt
aziđőköziönkoľmányzativálasztásokkampányábabeépítették.

D r. Kĺss LászILő polgáľm esteľ: fenntaľtj a j av aslatétt képviselő asszony?

Csikósné Mányi Julia képvĺselő: igen, fenntartja.

Dr. Kiss Lá,ľlzllő polgármester: ismeľteti módosító javaslatát:

,,A Képviselő-tęstület úgy határo z, hogy
1) a koľmányzattal _ a szükséges foľrások a III. kerülettől 2019-2022 kĺjzött elvont források

terhére való biztosítása éľdekében_ folýatandó tárgyalásokraazSZMSZ62. š (1) bekezdés
b) pontja a|apjáĺ ideiglenes bizottságot hozlétre.
Az ideiglenes bizottság neve: A ,,Harľer sétiĺny'' kiviteli terve elkészítéséhez szükséges
kormĺínyzati költségvetési fonás biztosítása érdekében létľehozott ideiglenes bizottság.
A bizottság elnökévé: Csikósné Mányi Juliát, tagsaivá: Derda Ádámot és oľi Lászlőt
megválasztja.

2) felhívja az ideiglenes bizottságot, hogy a tárgya|ásokľól a Polgármestert folyamatosan
tájékoztassa, és annak eredményéről a Képviselő-testület2023. márciusi ülésén számoljon
be.

Felelős: a2. pontban foglaltakéľt a ,,Harrer sétány'' kiviteli tervel elkészítéséhez sziikséges
kormźnyzati költségvetési fonás biztosítása éľdekében létrehozott eseti bizottság elnöke.
Határĺdő: a2.pontbanfoglaltaktekintętében: folyamatos, és a Képviselő-testület 2023.
március 3O-ai ülése.''
A határozat arről szől, hogy a forľásokat a Harľer sétányľa a 2O22-től az onkoľmányzattőI
elvont összegek foľrására kívánják megteremteni, és felkérik a 3 fos bizottságot, tárgyaljon az
Allammal a forľások visszaszerzése éľdekében, mindezt márciusi hataľidővel.
Kérdése abizottságtagai felé, vállalj élk-e a bizottságban bętöltendő szeľepüket?
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Csĺkósné Mányi Julĺa: igen, vállalja a feladatot.

Derda Ádám: igen, örömmel vállalja a feladatot.

irĺ László: igen, tisztelettel vátlaĘaa feladatot.

Dľ. Kiss Lász|ő polgármesterz szavazásra teszi fel az źitala ismeľtetett módosító javaslatot.
Megállapítj a' ho gy azt a Képvi selő-te stület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet Ónuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő_
testĺiletének

389 12022. (xII. 8.) Határ ozata

A Képviselő_testület

úgy határoz,hogy
1) a kormányzatta| _ a szfüséges forľások a III. kerülettől 2019-2022 között elvont

foľrások teľhére való biztosítása érdekében _ folytatandó tárgyalásokĺa azSZMSZ 62.

$ (1) bekezdés b) pontja alapján ideiglenes bizottságot hozlétrę.
Az ideiglenes bizottság neve: A,,Harľer sétány'' kiviteli terve elkészítéséhezszükséges
kormźnyzati költségvetési forľás biztosítása érdekében létrehozott ideiglenes
bizottság.
A bizottság elnĺikévé: Csikósné Mányi Juliát,

tagjaivá: Derda Ádamot és ori LászIot
megválasztja.

2) felhívjaazideiglenes bizottságot, hogy atfugyalásokľól a Polgáľmesteľt folyamatosan
tájékoztassa, és annak eredményéről a Képviselő-testület 2023. mĺĺľciusi ülésén
számoljon be.

Felelős: a 2. pontban foglaltakéĺt: a ,,Haľľer sétiíny'' kiviteli teľve elkészítéséhez
szükséges kormányzati költségvetési forrás biztosítása érdekében létrehozott
eseti bizottság elnöke.

Hatáľidő: a 2. pontban foglaltak tekintętében: folyamatos, és a Képviselő-testület Ż023.
maľcius 30-ai ülése.

(Szavazott 21 képviselo: 14 ígen,7 taľtózkodás)

Dr. Kiss LászI'ő polgármester: abizottság tagjainak jó, és sikeres munkát kíván, bizva a Haľľer
sétany sikeres kivitelezése érdekében!

Napirend 3. pontja: Renďelet-teľvezet az onkormdnyzat 2023. évi ijsszevont költségvetéséről
(Irdsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszltí polgúrmesteľ

Dľ. Kiss Lńsz|ő polgármester: a napirendhez kapcsolódó könywizsgá|ő jelentést, valanint az
előterj esztői kiegészítést a képviselők előzetesen megkapták.
Megadja aszőt Puskás Péteľ frakcióvezeÍo úľnak.

Puskás Péter képviselő: megköszöni a hivatal dolgozóinak a költségvetés összeállítását.
A ręndelet szövegének első része kiválóan áttekinthető, összehasonlító adatokat is tartalmaz.
A Polgáľmesteri Hivatal és az Önkormányzattételes költségvetése táblákban az eloző évi számok
nem Szerepelnek, így nincs mődazelőteľjesztés alapján aze|ózo évi teljesítéshez vagy tervezéshez
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adatokat hasonlítani. Az obuda.hu weboldalon az ęlőzó évi költségvetési táblakban az ęlóző
szándékosságot abban, hogy amíg a rendelet egyik részében vannak összehasonlító szĺĺmok, addig
a másik részében nincsenek.
Mfüödési célú támogatásra
- a központi költségvetésből származő bevételek lI3 Yo-aa tavalyi évhezmérten7,7 milliaľd forint,
- az éilami fejlesztési célú bevételek l,2 milliáľd forint,
- azEBP 1 milliáľd 970 millió forint itt a két szźmközott némi átfedést lát,
- az ipariizési adó az idei év várható teljesítéséhez képest' az anyag szerint 4,7 millriard forinttal
jobban fog teljesülni,
- a helyi adó bevétel közelíteni fogsa az 5 milliard forintot' illetve
- az ingatlanéľtéke s íté sb ő| 2,6 m il l iaľd forintot remél az Önkorm ány zat.
Pozitív, hogy városüzemeltetésre 3,9 milliárd forint keľĹilt beteľvezésľe.
A Lakásügyi Főosztálynál
- az óbudai lakhatási üímogatásra 31 millió forint,
- óbudai hátralél<kezelési támogatásra 8,4 millió forint, illetve
- rezsitámogatásra 41 millió forint' ĺisszességébęn 80 millió forint keľült beteľvezésre, amiről

azt gondolja a Keriilet nagyságáttekintve, kevés.
A FIDESZ fľakció szeľette volna látni a kĺiltségvetésben az önkoľmányzatipanel felújítási pálytzat
újraindítását, amely tĺibb évig sikeľesen miĺködött, nem igényelt óriáSi onkoľmanyzati forľásokat,
ellenben több ezeľ felújítást generált, több ezeľ lakás újult meg a kerületben.Ez sajĺálatos módon
nem került teľvezésre.
Fontosnak taľtotta volna betervezni a költségvetésbe a háziorvosok rezsitámogatásźú, illetve a
lakhatási támogatás magasabb összeggel való tervezését.
Amit túlzottnak érez, és nem éľt a kĺiltségvetésben az akiađási oldalon az Adventi ľendezvényre
beállított 160 millió forint, a ľeklámfi'izętek're és egyébre l75 millió forint, a városkutatásľa 40
millió forint, valamint az egyéb ľeklĺĺmokľa 77,5 milrliő foľint betervezését. Azt gondolja, hogy
ezen összeg részbeni csökkentésével juthatott volna azokľa a feladatokľa, amelyet fentebb
részlętezett.
Baľ elmondta korábban, megemlíti, hogy Pl. vaľosüzemeltetésľe magas ĺisszeg szeľepel, rengeteg
fejlesztésre van bent pél:.z a költségvetésben a Varosfejleszto Kft-nél, reméli meg is fognak
valósulni.
A FIDESZ fľakció a beterjesztett költségvetést nem tĺĺmogatja.

Dr. Kiss Lászlő polgármester: megadjaaszőt Csikósné Mányi Julia képviselő asszonynak.

Csĺkósné Mányi Julĺa képvĺselő: a kĺiltségvetéstargya|ásáłloz előterjesztői kiegészítés érkezett,
miszerint a Humán Platfoľm Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) ,,politikai ernyőszeÍvezet" az
Aquincum Barź.Í:i Kĺir káráľa kapna költségvetési soron 1 MFt tĺĺmogatást úgy, hogy a több mint
30 éve a kulturális és ľégészeti öľökség védelme éľdekében munkálkodó Aquincum Baráti Kör
tĺĺmogatása 1 MFt-tal csökkenne. A Humán Platfoľm Egyesület az országos Bírósági Hivatal
nyilvántaľtása szeľint utoljaľa 2018. évről nyújtott be beszámolót, évek óta nem tesz eleget
tĺirvényi kötelezettségének, töľvénýelenül működik.
Milyen tevékenysé get végez az Egyestilet a III. kerületben és milyen kapcsolata van Óbuda-
B ékásme gyeľ o nkorm ány zatáv a|?

Dľ. Kiss Lászlő polgármesteľ: a tisztelt képviselő asszony nem mond igazat akkor, amikoľ azt
mondja, hogy az egyesület törvénytelenül működik. Egy egyesület csak akkoľ működik
töľvénytelenül, ha azt a Bírőság, vagy az azt felügyelő Ügyészség megállapítja, és nem akkor,
amikor Csikósné Manyi Julia képviselő asszony azt állítja.
Az Egyesület azoknak a szttájko|ó pedagógusoknak a háttęrét biztosítja, akiket az A|larn
,,groteszk'' sztrájk törvénye miatt hátrányos helyzet ér a sztrźtjkolás miatt.
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A III. keriileti pedagógusok sztrájktevékenységének támogatásáraaz 1 millió forintot olyan módon
kívĺĺnja az onkoľmányzatfelhasználni, hogy aztazelbocsátott, illetve a hátľányos helyzetbe kerülő
pedagó gusokra foľdítj ĺĺk.
A III. kerületi Önkoľmányzatnak az Egyesülettel sęmmilyen kapcsolata nincs, jómaga nem is
ismeri.
Javasolja, hogy Csikósné Mányi Julia képviselő asszony a többi kéľdésével kęresse meg az
Egyesületet.
Megjegyzi, hogy ĺlnkormányzati tźtmogatás folyósításanak sziímos jogszabályi feltétele van,
amelyekből ha csak egynek nem felel meg az Egyesület, atámogatás nem folyósítható.
Megadja aszőt Puskás Péteľ fľakciővezeto úrnak.

Puskás Péter képviselő: várható-e valamifele együttműködési megállapodás megszövegezése,
vagy attól teljesen függetlenül keľül majď az Egyesület részérę atámogatźls átutalásľa?

Dľ. Kiss Lászlrő polgármesterz az onkoľmanyzat civi| rendeletében meghatározott módon
tciľténik a forrás biztosítása.
Megadja aszőt Csikósné Manyi Julia képviselő asszonynak.

Csikósné Mányi Jutia képvĺselő: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a biľosag.hu oldalon
megj elentetett adatok kĺjzhiteles nyilvántartásnak minő sülnek.

Dr. Kiss Lászlő polgáľmesteľ: igen, de nem bíľói ítéletnek. Továbbľa sem Csikósné Mányi Julia
azigyész és nem is a bíró.
Megadj a a szőt Szkaliczki Tünde frakcióvezető asszonynak.

Szkaliczki Tünde képvĺselő: kĺjszĺlnettel vette Puskás Péter frakciővęzeto elismerő szavait a
költségvetési anyag osszeállításaľól.
Ugy gondolja, hogy azát|áthatőságot a FIDESZ más módon értelmezí, nézetbeli különbséget lát.
A Kormánypártnak nem az az erőssége, hogy ,,combos'' legyen az átIáthatőságban.
Az elkészített költségvetésnek az alényege, hogy könnyen kezelhętő, átláthatő legyen, külĺinböző
grafikákkal, kimutatásokkal. Sok információ kideľíthető belőle a koľábbiakkal ellentétben.
A FIDESZ frakció nem jogos hibfüat hoz fel. Rengeteg olyan dolog van, amelyeket a jelenlegi
rezsiválság és a közeledő gazdasági válság miatt a Kormĺány hibájából, az Önkoľmanyzatnak kell
megfizetnie.
Nagyon sok olyan ponton kell hozzźnyúlni a költségvetéshez _ amelyet pedig folyamatosan
csökkentenek _, amelyek nem tartozĺak az Önkormányzat által kötęlezően ellátarĺdó feladatok
körébe.
Megerősítené Polgármester úr által elmondottakat: ,,az onkormányzat nem tud mindenben
segítséget nyújtani !''

Dľ. Kiss LászI.ő polgáľmester: tájékozatjaa képviselőket, hogy miután érdemi vita folyik, nincs
i dőko rl át, a képvi s e l ők b áľmedd i g ho zzászó lhatnak a témáho z.

Puskás Péter képviselő: úgy gondolja, hogy hozzäszőIźlsa egyértelmű volt.
Az e|óterjesztés első tésze, ami táblázatokat, graťlkźkat, összehasonlító adatokat 1artalmaą jőI
kezelhető.
Az előteľjesztés utolsó részérólbeszé|t, a fekvőtáblázatol<ről, amelyek a korábbi cikklusban több
oszlopból álltak és abban segítette a képviselőket, hogy lássák miként viszonyulunk az elozo,
illetve az azt megelőzo évi adatok az idęi év ađataihoz. A főszámoknźi látszik, viszont az
alábontásnál sajnos nem.
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Dr. Kĺss LászI'ő polgármester: egy költségvetés kapcsĺĺn beszélni kell a lehetőségekľől és
kockazatokľől. Az egyik kockázat, amiről mindenképpen éľdemes beszélni az a vźitoző
jogszabétlyi környezet, amelyben vannak, amely a bevételi adatokĺa vonatkozóan is és általában a
műkĺjdés biztonságiĺra vonatkozóan is j elentős kockazatokkal rendelkezik.
Egykózuzemiszám|a,vagy egykozuzemi szerződés léte nem jelentene biztonsági kockŁatot egy
önkormányzatra vonatkozőarl. Azonban az, hogy alapvetően a rezsit, amely vélhetően l0 %-at
fogia kitenni az onkormźnyzat 2023. évi kĺjltségvetésének. olyan arképzés alatt tudták
meghatétrozni, mondjuk úgy, hogy nem teljesen biĺosak a költségek. Teljesen kiszámíthatat|an a
rezsi-iíľképzés Magyaroľszágon, máľ ha kap valaki szeľződéseket.
A másik az inf7áciős kömyezet. A mai napon jĺitt a sokkoló adat arről, hogy, régőta példátlan
mértékű, 20 %o-ot meghaladó lett az infláció. Nyilvan ebben abenziĺ-źlĺsapkanak az elengedése,
amelyľe azizemanyag ellátás ĺjsszeomlása miatt kényszeľült a Kormány, még nincs is benne.
Sok kockĺŁat van egy költségvetésbęn. Ha az inflációs környezetet nézik, akkor azt |átjék, hogy
számos olyan állami tĺímogatása van az ĺinkormányzatnak, mint a műkĺjdés általanos támogatása,
vagy aköznevelési tĺĺmogatás ,vagy a szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása, amelyek
nem nőttek inflációt követő módon. Maga az onkoľmáĺyzatműkĺjdési tĺímogatásánakazáItalźnos
soľa, ha a tételeket összegezik, akkoľ is messze elmaľad az infláciőtől. Az Átum ezeket a
feladatokat az onkormźnyzattal fizetteti meg' és jelentős foľrásokat von ki a keľülettől a feladatok
ľovásiĺra. Az Önkormáĺyzat megpľóbálja ellensúlyozni ugy, hogy a saját bevételeit igyekszik
növelni, amelyre folyamatosan jĺlnnek a cikkek, hogy nem tudja, kiket sarcolnak meg.
Kiemelkedő előrelépésnek érzi a költségvetésben a dolgozók személyi juttatásainak a jelentős
növelését. Mikĺjzben aközszfétaáltalánosságabarlaz Allamadós maľadt akijzszférában dolgozók
he|yzeÍének a rendezésével a III. keľület megtette és megteszi azt, amĺ erejéhez mérhető és2023.
máľcius l-jétől 58.000-ről 65.000._Ft-ľa emeli a koztisztviselői illetményalapot, amely mźtr a
második emelés, hiszen mźr tavaly is emelték.
Bevezették az óbudai hűségprogľamot, amely során azintézményrendszeľben régebb óta dolgozók
kapnak jutalmat, amelyet szintén jelentős előrelépésnek taľt, hogy megbecsüljék és elismerjék
dolgozóikat.
Bevezették az őbudai pótlékot, amit a FIDESZ frakció is példátlan támogatással tett meg, mert
megemelték az ĺjsszegét is. Az összeget ketté válasńottźk, az ővodai dolgozók 30.000.-Ft-ot
fognak kapni, míg a KSZKI gazdá|kodási kĺlrébe tartoző szociális intézményeire kiteľjesztik a
20.000.-Ft-os támogatást, ahogyan a Védőnői Szolgálat dolgozóira is.
Azokra a kľitikákÍa, amelyeket frakcióvęzęto ir mondott aľról, hogy milyen költségeket hogyan
osztanak el, halkan jegyzi meg, ha megnézik Rogan Antal miniszterelnök úľ minisztériumźnak a
III. kerületi lakosokľa vonatkozó költését, akkor a frakcióvezetó tlr által összeadott tételek nem
adjĺák ki ezt az ĺisszeget.
Köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály dolgozóinak a
költségvetés összeállításáért, legftĺképp Vecsey-Füzes lľlĺ.źrta főosztályvezętő asszonynak, aki
kiváló anyagot tett a Képviselő-tęstület elé. Köszĺinet illeti Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ urat is
a munkafolyamat kooľdinálásáéľt.
Javasolja a Képviselő-testületneka2023. évi összevont költségvetés elfogadását. További kérdés,
észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a ľendelet-tewezetęt.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Kerütet Óbuda_ľókásmegyeľ Onkorm ányzat Kópviselő-testülete

elfogadja _ az előterjesztés módosított 1. melléklete szerinti tartalommal, az előteľjesztői
kiegészítésľe ťrgyelemmel - az Önkormźnyzat 2023. évi ĺjsszevont költségvetéséről sző|ő 3112022.
tinkoľmányzati ľendeletet.
(Szav azott 2 1 képviselő : 1 4 igen, 7 taľtózkodás)
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Napirend 4. pontja: A szocidlís ígazgatásról és eg1les szociólis ellóttźsokról szóló 10/2015. (II.

16.) önkormányzati rendelet és az önkormónyzat tulajdonában lévő
kiizteriiletek haszndlatdról és rendjérdl szóllí 10/2014. (n. 28.)

iin ko rmdny zati rendelet mó dosítús a
(Irósbeli)
E lőterj e s ztő : T ur g o ny í D dn ie l A b s o lo n alp o lg úrmes ter

Dľ. Kĺss LászIó polgármester: kérdés, észrevétel hianyában szavazásra teszi fel a ľendelet-
tervezet elfogadását.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváľos III. Kerütet Óbuda-Békásmegyer onkorm ányzat Képvĺselő-testülete

elfogadja _ az előteqesztés 1. melléklete szeľinti taľtalommal _ a szociźůis igazgatásról és egyes
szociális ellátásokľól szóló 10/2015. (II. 16.) önkormźnyzati ľendelet és az önkoľmányzat
tulajdonában lévő köZteľiiletek használatáról és rendjéről szőlő l0l20l4. (II. 28.) önkoľményzatí
ľendelet módosításĺĺľól szóló 32 12022. łinkoľmányzati rendeletet.
(Szavazott 21 képvisel(5:2I igen, egyhangri)

Napíľend 5. pontja: Rendelet-tervezet az önkormdnyzat tulajdondban lévő lakdsok
bérbeadóslźľól suíló 60/2020. (XII. 18.) iinkormúnyzatí rendelet
mlídosítdsúról
|Írĺsĺeti1
E lőterj es ztő : T ar g o ny í D dn íe l Ab s o lo n alp o lg órmes ter

Dľ. Kiss László polgáľmesteľ: kérdés, észrevétel hiĺínyában a rendelet-tervezetet a Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság módosító javaslatĺĺľa figyelemmel teszi fel szavazásta.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváľos III. Keľůilet Óbuda_Békásmeryeľ onkoľmányzat Képviselő-testĺilete

elfogadja _ az előtęrjesztés módosított 1. melléklete szerinti taľtalommal _ az <inkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérbeadásaľól szóló 60lŻ020. (X||. 18.) önkormányzati rendelet
módosításaról szóló 33 I 2022. tinko rmányzatĺ rendeletet.
(Szavazott 2 l képvise|ó: 2l igen, egyhangú)

Napirend 6. pontja: obuda-BéklÍsmegler II. szakasz _ Piinkösdfiirdő Duna-parti teriiletére
vo natkoztí ker iiletí épí,tés i s zabúlyzatľól saíló rendelet me galkotds a

|Írdsĺeli1
Előterjesztő: Czeglédy G ergő alpolgdrmester

Dľ. Kĺss Lászlő polgáľmesteľ: kérdés, észľevétel hianyában szavazásra teszi fel a ľęndelet-
tervezet elfogadását.
Megállapítja, hogy

Budapest Főváros III. Keľület Óbuda_Békásmegyer onkorm ányzat Képviselő-testülete

elfogadja _ az elóterjesztés 1. melléklete szerinti taľtalommal _ obuda-Békásmegyer II. szakasz _
Pünkösdfiiľdő Duna-paľti terĹiletére vonatkozó keľületi építési szabźiyzatrő| szőlő 3412022.
önkoľmányzatĺ ľendeletet.
(Szavazott 21 képviselő:2I igen, egyhangú)
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Napiłenď 7. pontja: Rendelet-tervezet a vúltoztatdsÍ tílalomról saíIó 3/1999. (I. 29.)
i)n kormúny zati rendelet mó dosítds dró l
(Iľdsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Dľ. Kiss Lászlrő polgáľmester: megadj a a szót Puskás Péter frakciővezeÍő úľnak.

Puskás Péter képviselő: a kiküldött meghívó szeľinti 5. és 8. napiľendi pont taľtalmát tekintve
ĺisszefügg, egymásra épül, jelenlegaváItoztatási tilalom módosításáľól táľgyalnak.
A tegnapi Váľosfejlesztési és Köľnyezetvédelmi Bizottság ülésén foépítész úľtól kapoÍt válasz
alapjánkijelenthető, hogy a Római partraés a Mocsáľos-dűlőre újabb 3 éves vá|toztatási tilalmat
ľendelnek el, amit két okból tart aggźiyosnak.
A vá|toztatási tilalom évek óta jelen van, és akadályozza az alapvető felújítási munkálatok
elvégzését is. A teľületen értéknövelő beruházźsnemhajtható végľe. Mindannyijuk célja, hogy az
ott működő csónakhĺŁak és spoľtlétesítmények tovább tudjanak mfüödni és fontos, hogy milyen
szabáIyozźlsi köľnyezetet tudnak biztosítani. Fontos a gát ügye is, de nem jó hogy hosszú éveken
keľesztül halogatj ák a tęrület szabźiy ozását.
Kérdés, hogy a jogszabály nem mondja-e ki, hogy egy teľĹiletre maximum 3 évig lehet változatási
tilalmat elrendelni. Az Önkoľmźnyzatújra és tijra elrendelhet változtatási tilalmat? Nem szeretné,

ha ebből probléma adódna a későbbiekben.
Nem tudja azt aváIaszt elfogadni, hogy a Főváľos nem halad a gáttervezésével.

Dr. Kiss Lászlő polgármester: megadjaaszőt Szécsi Zsoltfóépítész úľnak.

Szécsĺ Zso|t Íőépitész: az építési tĺiľvény nem koľlátozza iđobęn, hogy egy ĺinkormźnyzat
hányszor indít el szabélyozźtsi tervet és hányszor rendel ęIvźútoztatási tilalmat az adottteľületre.
Az ahe|yzet állt elő, hogy a korábbi szabźiyozásokat a 31412012. (xI. 8.) Koľm. ľendelet alapján
indítottak el. A Koľmĺíny módositottaahatáľozatot,arĺiaŻ.. jelentette, hogy ezeketazeljźrásokat
az Önkormányzatnak december 3l-éig le kellett volna zárĺia. Mivel a Római partná| a
szabáIyozási terv a gát miatt nem tudott befejeződni érdemben, ezért az Önkoľmáĺyzatĺak
kötelessége \ezámi, és új eljaľást indítani. Ha ezt nem tenné meg, akkoľ szabáIyozźlsi terv nélkül
maľadna a két szóban forgó terĺilet. A Fővarossal közösen és az á||arĺli foépítéssze| egyeztetve az
Önkoľmanyzatés a Főváros újľaindítja azeLjérásta4l9l2021l. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint.

Dľ. Kĺss Lász|ő polgármester: megadj a a szőt Puskás Péteľ fľakciővezető úľnak.

Puskás Péteľ képvĺselő: köszöni főépitészúr megnyugtató válaszát. Nincsenek veszélyben, hogy
itt maľ többegyére van haľom évre elrendelve a változtatási tilalom. Remélik ez igy is van, bár
azon nem segít, amit hozzászőlása elején mondott: hogy az ott jelenlévő csónakhĺŁak,
létesítmények olyan méľtéktĺ romlása megy végbe évről-évľe, amely kétségessé teszi a
helyreállításukat egyszer, ha lesz szabéiyozási terviik.
Egyéľtelmű az elóter1esztésből, hogy nincs mit tenni, meľt, hogy december 31-ig nem tudjfü
|ęzźrĺí a szabáIyozási tervet és ezért újľa el kell ľendelni aváItoztatási tilalmat.
A FIDESZ frakció lrrrtőzkodni fog a szavazźs alkalmával, meľt nem éľtenek egyet az egész
eljárással, azza|, hogy a mai napig nem sikerült lezámí a Római partra vonatkozó tewezést, a
Ptinkö s dftirdő utcátó l észal<r a e ső teľülethez hasonl ó an az iĄ szab áIy o zźls i tervet.

Dr. Kĺss Lászlrő polgáľmester: megadj a a szőt CzegLéďy Gergő alpolgrĺľmester úľnak.

Czeglédy Gergő alpolgáľmester: fľakcióvezető ur megismételte az elozo ülésen elmondott
érveit. Véleménye szeńnt semmi nincs a mondandójában.
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Az źllagmegóvás megengedett. Attól felni nem kell, ha egy ingatlan lepusztul, a jogszabá|y az
állagmegóvást és a veszélyelhárítást lehetővé teszi, viszont éľtéknĺivelő beľuhazást nem.
Főépítész úr elmondta, hogy új a jogszabályi köľnyezet.
A Főváros azért nem tudott idejében elkésztilni a gáttervével és apartra vonatkozó közĺisségi
teľvezéssel, meľt részben uniós fonásokból hajtja végre, és azirźnyító hatóság nem engedte kiírni
aközbeszęľzést, majd hónapokig egy másik közbeszerzési kiírás fölött őľködő koľmányzati szerv
gátolta. A késedelem nem a Főváľosi onkormanyzathatáskörében keresendő, hanem a Koľmány
tevőleges segítségének elmaľadásában' hogy megcsúsztak ezekkel a projektekkel.
A Fővĺĺros közösségi tervezésbe kívanja bevonni a közösséget, a part-menti terület jövőjét
meghatározni. Ennek azujszeruségét, és a múlttól való eltérését, a nóvumot ne vitassak el.
Bízik abban, hogy februáľban már lesznek gáttervek és a teľvező is tud majđ haladni. A Bús Ba|ázs
vezette önkormányzati ciklusban is többszöt el lettek rendelve a változtatási tilalmak. Amikor
átvették az Önkoľmányzatot a Mocsaľos-dűlő kapcsiĺn semmi mást nem tudtak átvenni, csak a
helyzetfeltláľási dokumentumot. Semmit nem csiná|t a tęwezésben az elózó vezetés, így nem
tudtak vele dolgozni. A jogszabályi hatáľidő lejaľt.

Dľ. Kiss Lász|ő polgáľmester: egyetért Puskás Pétęr frakciővezeto úrral abban, hogy a
jogintézmények,,fuľkós-botként" valőhaszná|atanem szerencsés. Ez az egyetlen jogintézmény,
amelyet á|talában hasznźů az onkoľm źny zat.
Ha tud a Képviselő-testület együtt gondolkodni és ezt a jogintézményt aľľa hasznźůja, amire való,
aznyi|ván előľe viszi aszőban forgó terület sorsát.
VoltmáľarrapéLda,hogyazÖnkormĺĺnyzatf e|o|ďottváltoztatásitilalmat.
Felhívja a ťlgyelmet a rendelet-módosítás 3. $-ĺĺľa, amelyet a térképen 22-es számmaljelöltek.
Jelentős lakossági felháborodást kiváltó építkezés kezdődött el, amelyľől az Önkoľmányzatnak
hivatalosan,vagy nem hivatalosarlazőtasincs tudomása. A teľĹiletre vonatkozó szabźůyozźlsi tervet
egyéľtelműnek taľtjfü. Nem éľtik, hogy ennek jegyében ott mi töľténik, ďe az a köľnyezetpusztítás,
ami ott töľtént, illetve töľténhetett, mindenképpen ťlgyelemľe méltó. Miután ezeÍ a terĹileten
tervezési szakaszban van, javasoltfü a vá|tozatźsi tilalom elrendelését.
Kérdése frakcióvezetőurhoz, hogy nem szeretnének-e külön szavazni a 3. $-ľól?

Puskás Péter fľakcióvez etőz a kiterj esĺésre vonatko ző javaslattal a FIDES Z frakciő egyetéľt. Ha
van a külĺjn szavazásra lehetőség, megköszöni.

Dr. Kiss Lásztiő polgáľmester: további kérdés, észrevétel hiányában előszöľ a rendelet-tervezet
2. $-t teszi fel szavazásra.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezęt 2. $-t elfogadta.

Budapest Főváros III. Keľĺilet ouuaa_ľékásmeryer onkoľmányzat Képviselő-
testületének

390 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képvĺselő_testület

úgy hatáľoz, hogy a ,,Rendelet-tervezet a váItoztatási tilalomľól szóló 3ll999. (I. 29.)
önkoľmányzati rendelet módosításáról'' c. előterjesztés mellék|etétképező ľendelet-teľvezet
2. $ł elfogadja.
(Szavazott 2l képviselő:2| igen, egyhangú)

Dľ. Kĺss LászI.ő polgáľmesteľ: kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet további tészétő|.
Megállapítja, hogy
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Budapest Főváros III. Keľiilet Ónuda_Békásmeryer ÖnkormányzatKépvĺselő-testůilete

elfogadja _ az előte1esztés módosított 1. melléklete szeľinti tartalommal, valamint az eloteqesnői
kiegészítésre figyelemmel _ a váItoztatási tilalomľól szőIő 3l|999. (I. 29.) önkoľmányzati rendelet
módosításaról szóló 35 12022. łinkormányzati rendeletet.
(Szavazott 21 képviselő: 14 igen,7 taľtózkodás)

Napirend 8. pontja: Javaslat a polgórmester 2023. évi szabadsdgúnak iitemtervéľe
(rttsbeti)
Előterjesztő: Dr. Kíss LtÍszló polgdrmesteľ

Dľ. Kiss Lászlrő polgármesteľ: kéľdés, észrevétel hianyaban szavazźsrateszi fel az előterjesztés
hatźlr ozati j avas l atát.
Megállapítja, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_Békásmeryer Onkoľmányzat Képviselő-
testületének

39l 12022. (xII. 8.) Határ ozata

A Képvĺselő_testület

1. úgy határoz,hogy a 2022. évi szabadság igénybevételéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős : polgĺíľmest er, jegyzó
Hatáľidő: 2022. december 31.

2. apo|gáľmęster Ż023. évi szabadságanakütemteľvét az előteľjesztés szerinti
iitemezéssel j óvĺáhagyj a.

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

(Szavazott 2 1 képviselő: Żl igen, egyhangú)

Napirend 9. pontja: Javaslat a Képviselő-testiilet 2023. I. féléves munkatervére
(rlźsbelí)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszló polglúrmester

Dr. Kiss Lász|ő polgáľmester: kérdés, észrevétel hirínyában szavazźsra teszi fel az előteľjesztés
hatźr o zati j avas l atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerĺilet Ótruda_ľokásmeryeľ Onkoľmányzat Képvĺselő-
testůiletének

392 12022. (xII. 8.) Határozzta

A Képviselő_testület

úgy hataľoz, hogy elfogadja az e|oterjesztés melléklete szerinti 2023. évi I. féléves
munkatervét.
Felelős: jegyzó
Határidő: 2023.június 30.
(Szavazott 21 képviselő:2l igen, egyhangú)
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Napírend 10. pontja: Tervezěs túmogatúsa a Mocsdrosdíílő és a Római-part teriiletére
(Irdsbelí)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgúrmester

Dľ. Kiss Lász|ő polgáľmesteľ: kérdés, észĺevétel hianyában szavazásra teszi fel az előterjesĺés
hatźr o zatí javaslatát.

Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keriĺlet Óbuda_ľékásmeryer onkoľmányzat Képviselő-
testĺiletének

39312022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy hatríroz,hogy
- a Budapest III. kerület Mocsarosdűlő (Aľanyhegyi út _ Pusĺakúti út _ Határ ít _

Szentendľei út _ uÁv vasútvonal áItalhatfuolt) teruletre vonatkozóan megindítja a
tervezés egyeztetési e|jarásáta4I9l202l. (VII. 15.) Korm. rendelet szeľint, valamint
jővźhagyja a Mocsaľosdűlő teľületére vonatkozó megalapoző vizsgáIat és az
a|átźtmasztó javaslat tartalrmźń magában foglaló feljegyzést az l. melléklet szerinti
taľtalommal és felkéri a Polgĺĺľmesteľt, hogy a keľületi építési szabělyzat elkészítése
során a paľtneľségi egyeztetést a lll2022 (V.30.) sz. paľtnerségi rendeletben
meghatźlrozottszabźtlyokszerintfolýassale.

- hozzájarul a Mocsaľosdiĺlő, Budapest III. keľtilet Aranyhegyi út _ Pusztakúti út _ Határ
út _ Szentendľei út _ ľĺÁv vasútvonal á|talhatárolt terület Kerületi ÉpÍtési Szabályzat
tervdokumentáció elkészítése targyźbarl a KASIB Kft.-vel 2017. május 18. napján
kotött tervezési szerzőđés kĺizös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2022.
december 3l. napjával'

- a Budapest III. kerület kerületi Duna-paľti Kerületi építési szabályzat (DKESZ) V.
ütem II. szakaszźnak Római_paľti szakaszára vonatkozóan megindítja a tervezés
egyeztetési e|jnását a 4l9l202l. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint, valamint
jóvrĺhagyja a Mocsaľosdűlő teľületére vonatkozó mega|apoző vizsgálat és az
alźtźtmasztó javaslat tarta|métt magában foglaló feljegyzést az 3. mę|léklet szeľinti
taľtalommal és felkéri a Polgáľmestert, hogy a kerületi építési szabá|yzat elkészítése
során a paľtnerségi egyeztetést a Ill2022 (V.30.) sz. paľtneľségi ľendeletben
meghatfuozott szabályok szerint folytassa le.

(Szavazott 21 képviselo: 14 igen,7 tartózkodás)

Napirend 11. pontja: Az obudaí Rehabititlźcíós és Foglalkoztatósi Központ Szakmai
Pľogramja és mellékleteinek (Szervezeti és Műĺkiidésí Szabdlyzat,
megdllapoddsok tervezete) módosítás a
(Irúsbeli)
Előterjesztő: Turgonyi Dúníel Absolon alpolgúrmester

Dľ. Kiss Lászlrő polgármester: kéľdés, észrevételhíányźhaĺ szavazásta teszi fel az előteľjesĺés
hatar o zati javas l atát'
Megállapítj a, ho gy azt a Képvi selő-te stület elfo gadta.
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Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuoa_Békásmeryeľ onkoľmányzat Képviselő_
testĺiletének

39 4 12022. (xII. 8.) Határozata

az ibudaĺ Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kiizpont Szakmai Pľogramja és

mellékleteĺnek (Szeľvezeti és Mĺĺkiidési Szabá|yzat, megállapodások teľvezete)
módosításáľĺíl

A Képvĺselő_testůilet

úgy hatáľoz,hogy _ az elóteqesztés mellékletének megfelelően _ elfogadja a' Óbudai
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kĺizpont Szakmai Progľamját és mellékleteit
(Szervezeti és Működési Szabályzat, megéúlapodások tervezete). A Szakmai Program és
a Szervęzeti és Műkĺiđési Szabályzat rcnďelkezései 2023. januaľ hó 1. napjĺĺn lépnek
hatá|yba.
Felelős: Jegyző
Határidő: a döntést követő 15. nap
(Szavazott 21 képviselĺĺ:21 igen, egyhangú)

Napirend 12. pontja: A,Helyi Esélyeglenlőségi Program 2022. évifeliłlvíagdlata
(Irdsbelí)
Előteľj esztő: Turgonyi Dóniel Absolon alpolgórmesteľ

Dr. Kiss Lászliő polgáľmesteľ: kéľdés, észľevétel hianyában szavazásrateszi fel az előterjesztés
hatétr o zati j avas l atát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-testület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerĺilet ouuoa_ľokásmegyer Onkoľmányzat Képviselő-
testületének

395 12022. (xII. 8.) Határozata

a Helyi Esólyeryenlőségi Pľogram 2022. évi felülvĺzsgálatáľól

A Képvĺselő_testület

úgy határoz, hogy elfogadja az ,,obuda-Békásmegyer onkormányzat Hetyi
Esélyeglenlőségi Program 20]8-2023." című dokumęntum felülvizsgálatát az
előterjesztés melléklete szerinti taľtalommal. Továbbá felhívja a Polgármesteľt, hogy a
Hivatal útján gondoskodjon a HEP kozzétételéről, és a Belügyminisztérium eľre a célľa
létręhozott elektronikus rendszerébe töľténő rögzítéséről.
F'elelős : Polgármester
Határĺdő: A dokumentum rögzítésére 30 nap.
(Szavazott 21 képviselo:2l igen, egyhangú)

Napirend 13. pontja: Egłiittműíkiidési megátlapodlÍs megkiitése fl 8K az Életmínőség
Fej lesztés é é rt Alap ínónny al
(Irósbeli)
Előterjesztő: B urjón Ferenc alpolgórmester
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Dr. Kiss Lászlő polgáľmester: kérdés, észrevétel hianyában szavazásrateszi fel az előterjesztés
hatér ozati javas l atát.
Megállapítj a, hogy azt a Képviselő-testület elfogadta.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Ónoda_Békásmeryeľ onkoľmányzat Képvĺselő-
testületének

396 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő-testület

úgy hataľoz,hogy
I) hozzájárul az együttmfüödési megállapodás megkötéséhez a 8K az Eletminőség

Fej lesztéséért Alapítvánnyal.
2) felkéľi a Polgĺĺľmesteľt az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési

megállapodás aIáírásáľa azzal,hogy az onkoľmányzat éľdekeit nem sértő módon és a
szerzodés lényeges tarta|mát nem érintve atervezet szövegétől el lehet téľni.

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

Napirend 14. pontja: Fatelepí,tési ésfenntartdsi mególlapodús megkiitése a 10 millilífa
Alapínánnyal
(Irúsbeli)
Előterjesztő: B urj ún Ferenc alpolgórmesteľ

Dľ. Kiss Lász|ő polgáľmesteľ: kérdés, észrevétel hirínyában szavazásra teszi fel az előterjesztés
határ o zati j avasl atát.
Megállapítj a, ho gy azt a Képviselő-te stület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Keľület oruaa_ľokásmeryer Onkormányzat Képvĺselő-
testületének

397 12022. (xII. 8.) Határozata

A Képviselő_testület

rigy hatáľoz,hogy
1. elfogadja az eIoteľjesztés 1. mellékletében találhatő Fatelepítési és fenntartósi

megállapodás tewezetet, amely az alźliráskor a melléklet szerinti tervezet szövegétől

- annak lényeges tartalmźľ-nem éľintve, önkormiányzati érđeket nem séľtve _ eltérhet,

és felhatalmazza a Polgáľmesteľt annak aláírására. Továbbá biztosítja a fedezetet a
megállapođás keľetébęn meghataľozott összeg kiÍizetésére 200.000 Ft erejéig.

2. az onkormányzat tulajdonában lévő, az előterjesztés 2. melléklętében szereplő
teľületeken, a I0 millió Fa Alapítvźny szźlmźlra, az előterjesztés 1. mellékletében
szereplő megállapodás megkötését kovetően az abban megfogalmazott feltételek
szerint, fás száru növények ültetését engedélyezi.

Felelős: 1.) Polgármester; 2.) Jegyzo
Határidő: l.) 2022. decembęr 5.;2.) 2022. december 31.
(Szavazott 2 1 képviselő: 2l igen, egyhangú)

Ĺ7/L9



Napirend 15. pontja: A.BeIső Ellenőrzésí Iroda 2023. évre vonatkozó munkateľve
(IľdsbelÍ)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegłző

Dľ. Kiss Lászliő polgármesteľ: kéľdés, észrevétel hiányában szavazásrateszi fel az előterjesztés
hatétr o zati j avasl atát.
Megállapítj a, hogy azt a Képvi selő-testület elfo gadta.

Budapest Főváľos III. Kerület obuda_Békásmegyer Onkormányzat Képviselő-
testületének

39812022. (xII. 8.) Határozata

a Belső Ellenőrzési lroda 2023. évľe vonatkozó munkatervéről

A Képvĺselő_testület

űgyhatároz, hogy elfogadja a Belső Ellenőrzési Iroda2lZ3.évre összeállított munkatervét
az előteľjesztés l. melléklete szerinti tartalommal.
(Szavazott 2 1 képviselő: 2I igen, egyhangú)

NapÍrend 16. pontja: Beszdmoló a Buďapest Fővlźros III. Kerĺilet, ibuda-Bék,ŕsmegłeri
Polgdrmesteľí Hivatal 2 0 2 2. évi tevé kenys ég éľĺÍl
(Irósbeli)
Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jegłző

Dr. Kiss Lászlłő polgármesteľ: kérdés, észrevétel hianyában szavazźĺsrateszi fel az előterjeszés
hatáľ ozati j avas l atát.
Me gállapítj a, ho gy azt a Képviselő-tęstület elfo gadta.

Budapest Főváros III. Kerĺĺlet obuda-ľékásmegyeľ onkoľmányzat Képvĺselő-
testületének

399 12022. (xII. 8.) Határozata

a BeszámolĺĎ a Budapest Főváľos III. Kerület, Óĺuaa_ľokásmegyerĺ Polgáľmesterĺ
Hĺvatal 2022. évi tevékenysógéről

A Képvĺselő_testület

úgy hataroz, hogy az előterjesztés mellékletét képezo Budapest Főváros III. Keľület,
obuda-gekasmegyeri Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szőlő jegyzoi
beszámolót elfogadja.
(Szav azoÍt 2 1 képvise|ó : 2l igen, egyhangú)

Dr. Kiss Lász|ő polgármesterz jelzi, hogy a Képviselő-testület tagjai szźlmźra az ajźndékokat
az Óbudai Szociális Rehabilitációs Központ munkaüíľsai készítették. Busi Zoltźn
intézményvęzető umak köszönetét fejezi ki. Az intézméĺy dolgozói a jótékonysági adventi
adománygyĺijtésben is részt vesznek atźrgyak felajánlásában. Kéri, tolmácsolja Busi Zoltán a
Képviselő-testiilet köszönetét' elismerését.
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Lezárja a nyílt ülés napirendjét és zértulést rendel ęl

Zárt ülés
A zárt ĺilés napiľendiei:

Napirend 17. pontja: Fellebbezés a WII/3661/4/2022. szúmú hatóľozat ellen
(rúsbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

Napirend 18. pontja: Döntés az,,ibuda Kultúrójdért Díj'2023. évi odaítéléséről
(rlźsbet)
Előterjesztő: Dr. Kiss Ltúszló polgúrmester

Napirend 19. pontja: Képviselő-testiilet 290/2022. (IX.22.) szúmú hatórozatónak módosítósa
(rlÍsbelí)
E lőte rj es ztő: Czeglé dy G e rgő alp o lg úrmester

Napirend 20. pontja: Szocidlis egléni kérelmek iigłében sziiletett diintések ellen benyújtott

fellebbezések (2 iigłfél) elbírdldsa
(Iľúsbeli)
E lőte rj e s ztő : T uľ g o ny i D ú n ie l A b s o lo n alp o lg drme s ter

A zárt ülésen 400-405/2022. (nI. 8') hatáľozatok kerültek elfugadásra. -

Dľ. Kĺss Látszliő polgáľmester: megköszĺjni a részvételt, minden jelenlévőnek Kellemes
Ünnepeket Kívĺĺn és az ülést 1 1.00 órakor bezarja.

K.m.f.
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