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aŻ021. május 7-én (pénteken) 10.30 óľai kezdettel, a Városháza(Bp.III. Fő tér 3. I. em. 20.) hivatalos
helyiségében tartandó _ o n l i n e _ polgáľmesteľĺ döntésh ozatalra.

Beszámoló a Budapesti Rendőľ-főkapitányság III' kertileti Rendórkapitányság 2020. évi
tevékenységéről, a kozbiztonság helyzetéről, aközbiztonság érdekében tett intézkedésekľől és az
azokkal kapcso latos feladatokró l
(Irásbeli)
Előterjesztő: Szikszó Sándor r. alezredes, kapitányságv ezető

2. Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda-gekĺSmegyeľ Önkormányzat2O2I. évi költségvetésének 2OŻl. źryrilis
3 0 -i határnappal töľténő módos ítása
(Iľásbeli)
Előterjesaő: Dr. Kiss Lászlő polgármester

3. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokľól szőlő l0lŻ0I5. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosítása
(Íľásbeli)
Előteľjesĺő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

4. Döntés a Budapest III. ker. belterület 17807l0lNILhrsz. alatt nyilvántaľtott társashźłzi lakás l/1 tulajdoni
hányadára, és a kĺjzös tulajdonból hozzźltartoző tulajdoni illetőségre vonatkozó elővásárlási jog gyakoľlásáról
(Irásbe1i)
Előterjesztő : Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

5. Döntés a Budapest III. keľ. belteľület 1647818 hľsz' alatt nyilvántaľtott ingatlan l0ll24 tulajdoni hányadára
vonatkozó elővásáľlási jog gyakoľl ásźróI
(rásbeli)
Előterj esĺő : Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

6. D<jntés a Budapest III. ker. belterület 19916120hrsz. alattnyilvántaľtott ingatlan 1/l tulajdonihányadára
vonatkozó elővásárlási jog gyakoľl ásárőI
(ĺľásbeli)
Előteť esztő : Cze glédy Gergő alpolgármesteľ

z. Óbuda- g ekásme gyer Váľosfej lesztő Nonpľofi t Kft . 2020 . évi beszámo lój a
(Irásbeli)
Előterj esxő : Czeg|édy Gergő alpolgáľmesteľ

8. Egyfordulós, nyilvános pá,|yázat kiíľása az Önkormányzattulajdonában lévó I8OŻ41I7 hrsz.-il, természetben
1o33 Budapest' Flórián tér 3. szám alatti l '056 m2 alapterületű ingatlanľészének éľtékesítésére
(Irásbeli)
Előterjesĺő : Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

9. ÍŁ020 Wellbased pľojekt megvalósításához kapcsolódó döntések
(Iľásbeli)
Előterjesztő : Czeg|édy Gergő alpolgármester

Turgonyi Dániel Absolon alpolgáľmester



l0. Dontés a TFK végleges vźitozatźnak és az ITS véleményezési változatának elfogadásáról
(Irásbeli)
Előteľjesĺő : Czeglédy Gergő alpolgármester

Buľján Ferenc alpolgáľmester

1 l. Döntés civil szeľvezet részére nyújtandó támogatásról, és a kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásľól
(rásbeli)
Előteľj esĺő : Czeglédy Gergő alpol gármesteľ

12' Döntés a III' keľületi Toľna és Vívó Egylet egyedi támogatásának elszámolásáľól
(ľásbeli)
Előterj esĺő : Czeglédy Gergő alpolgármester

13. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása az Önkormányzat tulajdonát képezo, |8024ll7 helyrajzi
számű, 1033 Budapest, Flórián téľ 3. szźlm alatti ingatlanon á1ló épületben lévő, 539,1l m2

alapteľületű zenekaľi pľóbateremben a Bérlő, az ÓgUołI DANUBIA ZENEKAR Nonpľofit Kft.
tita| elv é gzendő beruházáshoz
(Irásbeli)
Előteľjesztő : Czeglédy Gergő alpolgármester

l4. Tulajdonosihozzájárulás a l039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőparti,63660 hľsz.-ú, l0.l47 m2 és a
63659 hľsz.-ú, 2.076 m2 területű ingatlanokat - vízi-, kerékpáros és tenisz spoľttelep funkcióval -
(Tomsits Krisztián egyéni vállalkozó jogutódjaként) bérlő GS Római Tenisz Club Kft. tůtalvégzendő
bérlői beruházáshoz
(rásbeli)
Előterjesztő : Czeglédy Gergő alpolgáľmester

l5. Ingatlanpáiyázatok értékelése hiánypótlások beérkezését követően, valamint a 45712021. (IV.23.)
határozat kijavítása
(Irásbeli)
Előteľjesĺő : Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

16. Döntés a Budapest III. keľület, belterület 180l8 helyľajzi szźtmű ingatlan bérlőjének kéľelméről
(Iľásbeli)
Előteľj esĺő : Czeg|édy Gergő alpolgármester

17. A,,Római Kapuja'' pá'lytnati felhívás elfogadása
(Irásbe1i)
Előterj esztő : Czeglédy Gergő alpolgármester

l8. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. beszámolőja az iskola egészségügy helyzetéről a20l9l2020-as
tanévľe vonatkozóan
(rásbeli)
Előteľjesĺő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

19. Javaslat az üresen álló ĺjnkormtĺnyzati lakások felújítási kötelezettséggel, lakosságrészérekiírtpźiyázatttján
töľténő hasznosítłĺsára
(rásbeli)
Előteľjesĺő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester

20. Fęlnőtt fogorvos (40. sz. ellátási körzet) praxisjogának elidegenítése
(Iľásbeli)
Előteľjesĺő: Turgonyi Dániél Absolon alpolgármesteľ



2l. Óvodai nyári ügyelet módosítása
(rásbeli)
Előteľjesző: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

22. Döntés a2020. évi ,'Fogadj oľokbe egy zöldteľü|etet" pályázat elszámolásairól
(ľásbeli)
E lőterj esĺő : Burján Ferenc alpolgármesteľ

23. Dontés obuda_Békásmegyer Fenntaľtható eneľgia és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadásáľól
(rásbeli)
Előterjesaő: Buľj án Ferenc alpo lgármesteľ

24.Egyuttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Vietnámiak Egyesületével
(Irásbeli)
Előterjesztő: Béľes Andľás alpolgáľmester

25' Dĺjntés a, obrdaNapj a Ż02 I . programok költségvetéséről
(Írásbeli)
Előterjesztő: Béľes Andľás alpolgármester

Ż6. B eszámo ló a Be l ső El lenőrzési Ir oda 2020 . évben v égzett tevékenysé géľő l
(Íľásbeli)
Előteľjesztő: Dľ. Bots Dénes jegyző

27 . Az onkormányzat tulajdon ában ál|ő 6Ż3Ż1154 helyrajzi szźtmű, 1039 Budapest, Pais Dezső utca2. szźlm alatti
ingatlanon álló óvodaépület és a kapcsolódó udvar ľészleges bérbeadására (426 m2 + 1 '000 m2 teľülettel)
vonatkozó nyilvános pály ázat kiírása
(Iľásbeli)
Előteľjesĺő: Dľ. Kiľchhof Attila vezérigazgató, obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

28. A 17801 lŻ hrsz'-il, l00%-ban önkormányzati tulajdonú, 1036 Budapest, Lajos utca 100. szám alatti
ingatlanon álló épiiletben lévő' 28 m2 alapterületÍĺ üzlethelyiség bérleti jogźtnakźtadása
(Irásbeli)
Elóterjesĺő: Dr. Kiľchhof Attila vezérigazgató, obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Ż9. A l6998l4lV368 hrsz.-ú, 1032 Budapest, Sző1ő utca 78. szám a\atti, 55 m2 alapterĹiletű iľoda
ismételt, pźúyánaton kívül torténő béľbeadása Budapest Főváros III. Kerület obudu-BéLásmegyeľ
Német Nemzetiségi onkormán yzata részéľe
(rásbeli)
Előteľjesĺő: Dľ. Kiľchhof Attila vezérigazgató, obudaiVagyonkezelő Nonpľofit Zt.

30. Azonkoľmányzattulajdonźban źilő l8822l12 hrsz.-ú, l033 Budapest, Szőlőkeľt utca 6' szálm a|atti
0ingatlan udvaľán deponált beton térkövek értékesítésétcélzó páůyázat kiírása
(Irásbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiľchhof Attila vezérigazgató, obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

31. Elővásárlási joggal töľténő nem lakás céljáraszolgźúő helyiség (Kabar u.2. ťoldszint l., 64057ĺ1lN1 hrsz.)
értékesítése
(rásbeli)
Előterjesaő: Dľ. Kirchhof Attila vezérigazgató, obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.



32. A 18822112hrsz.-il, 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alaÍti ingatlanban raktárak ismételt,
pá|yázaton kívül, táľoló funkcióval történő béľbeadása Budapest Főváros III' Kerület Óbuda-
Békásmegyer ÖnkoľmányzataKöltségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézménye részére
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiľchhof Attila vezérigazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

33. A 16998111lA14 hrsz.-tl, 1032 Budapest, Zźtpor utca 69. szám alatli, 14Ż m2 alapteriiletíi,
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget bérlő Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bérleti
szer ző désének me gszüntetése
(IľásbeIi)
Előteťesztő: Dľ. Kirchhof Attila vezérigazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zt'

34. Döntés az o. S. MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. béľleti díj elengedési kérelméről
(rásbeli)
Előterjesĺő: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zn.

35. Nem lakás célri ingatlanok béľbeadásához kapcsolódó döntések meghozatala
(ľásbeli)
Előteľjesaő: Dr. Kiľchhof Attila vezérigazgató, obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

36. A volt békásmegyeri ideiglenes piac felépítményeinek téľítésmentes biztosítása önkoľmányzati
fenntaľtású óvodák részére
(ľásbeli)
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zľt.

Zárt
37. Az Egészséges Budapest Program keretében,,oľvosi gépműszerek beszerzése Budapest Főváľos III.

Keri.ilet obuda-Békásmegyer onkoľmányzatrészére azEgészséges Budapest Pľogram keretén belül''
III. ütem tár gy ában közb eszerzési elj árás me gindítása
(Irásbeli)
Előterj esztő : Czeglédy Gergő alpolgáľmester

38. Az obudai Vagyonkezelő Nonpľofi t Zrt.-nél - közszo|gáltatáSi szeľződés alapján - vezetett önkormányzati
követelések esetében a behajthatatlannak minősített követęlések leírási javaslatźnakjővźthagyása
(rásbeli)
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgármester

39' Felújítási kötelezettség határidejének meghosszabbítása iránti kéľelem
(Iľásbeli)
Előterjesztő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármester

40. obudai egyösszegíĺ hźtralékkezelési támog atás megállapításttra iľányuló kérelem elbíľálása
(Irásbeli)
ElőteťeSZtő: Tuľgonyi Dániel Absolon alpolgármesteľ

41. Rendkívüli települési támogatás megáIlapítására irányuló méltányossági kéľelem elbírálása
(Iľásbeli)
Előterjesĺő: Turgonyi Dániel Absolon alpolgármester

42. Döntés cinkormányzati hatósági ügyekben
a) lakhatáshoz kapcsolódó pénzbeli és tęľmészetbeni támogatások iigýípus,
b) szociális ĺ'igytípus'
c) közterüle t-hasznźiati ügytípus,
d) kozútkeze l ői, munkakezdés i, tu laj donos i hozzáj árulźts ügýípus,



e) fakivágással kapcsolatos ügyek
(Irásbeli)
Előteľjesĺő: Dr. Bots Dénes jegyző

obuda-gékĺsmegyer' 2OŻl' május 5.
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