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A Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuda-Békásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testiiletének
P énzůi gy i, T u laj d o n os i és Va gyon nyilatko zat-kezel(i B izotts á ga
2022. febľuár 14-én 17.00 &aikęzdettelmegtaľtott nyílt üléséről.

(1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.)

Jelen vannak: Puskás Péter
Szkaliczki Tĺinde
Derda Áaam
Farkas Baltzs
oriLászlő
Szabó Ákos
Ujfalvi István
Zábo Attila

elnök,
eln<ikhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag
bizottságitag.
bizottsági tag

Jelen vannak továbbá: Czeg\édy Gergő alpolgáľmester, Béres András alpolgármesteľ, Buľján
Feľenc alpolgáľmester, Tuľgonyi Daniel Absolon alpolgármesteľ, Dr. Bots Dénes jegyző,

Vecsey-Füzes Márta pénzigyi és gazdálkodási fóosztáIyvezető, Dr. Spiegleľ Tamás
főosztáIyvezető, dr. Urbán Péter adóügyi fóosztáIyvezetó, Horváthné Kovács Andľea
kĺĺltségvetési osztáIyvezető,Kittlerné orosz Valéria Szociális FőosztźtlylosztáIyvezető., Németh
Feręnđ közterĹileti ugyintézo, dr. Balla István kclnyvvizsgá|ő, dr. Kirchhof Attila ÓrrN zrt.
vezérigazgatőja,cyimothy Balźnsvagyonkezelési igazgató ÓVN Zrt., Czékő Gábor Ógv rR.
ügyvezetője, Patócs Petra obudai Parkolási Kft. ügyvezetője, Heľbák Zsolt Szent Maľgit
Rendelőintézet igazgatő-helyettes, Halmai Róbeľt Esernyős Kft., Novák Zsolt KSZKI
igazgatőja, Kľébesz Dániel Békásmegyeľi Piac lgazgatőság Kft. és Bekő Istvánné
jegyzőkönywezető.

Puskás Péteľ elnök: Mindenkit köszönt aPénzugyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság a 202Ż. februáľ 14-ei iilésén. Megállapítja, hogy 8 fő bizottsági tag jelenlétével a
Bizottság hatźltozatképes, az Ĺilést 17.00 órakor megnyitja.

Felkéri Zábő Atti|abizottsági tagot a mai jegyzőkönyv hitelesítésére, aki a felkérést elfogadta.
Kéri, szavazzanakZábő Aftí|abizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítő személyéről.

Budapest Főváľos III. Keriilet, Óbuda-Bókásmegyer onkormányzat Pénziigyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyilatko zat'kezelő Bĺzottságának

4ll2022. (II. 14.) batározata

A Bizottság úgy határoz,hogy a mai üléséről készĺiltjegyzőkönyv Zábő Atti|abizottsági
tagot válasńjameg.
(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangĺl)

Puskás Péteľ elniik: A Bizottság ülésére szóló meghívó kiküldésre kenilt.
A meghívó 1 1. és 32. pontja levételľe keľül, a 17 . ponthoz javított előterjesztés érkezeťt, és

felvételre javasolt napirend lesz a Gézenguz Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló
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beszámoló,a12. napirendcíme',A 1033 Budapest, Szőlőkertu.6. számalatti,I8822lI2 hľsz.-
ú ingatlan értékesítésére kiírt páIyźuat éľtékelése'' címre módosul és a határozati javaslathoz is
lesz módosító javaslata Czeglédy Gergő alpolgármester rirnak. A 2. napirend nyílt ülés
keretében keľiil megtárgyalásra,bár az előteľjesztésenazárt ülésen torténő taľgyalást javasolt
az elóterjesztő, de semmi nem indokolja, ezért nyílt ülésen fogják tárgyalni, ahogyan az a
meghívón is szerepel.
Kérdés, észľevétel hianyában kéri, hogy szavazzanak az ismertetett módosításokkal együtt a
kikiildött meghívó szerinti napirendľől.

Budapest Főváľos III. Kerület, obuda-Békásmegyeľ onkoľmá,nyzat Pénzĺigyi'
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

4212022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a napirendet az a|ábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:
Nvílt ülés

Rendelet-tervezet a 202|. évi ktĺltségvetésről szóló ll202l. G. 20.)
önkoľmányzat ľendelet 202I. december 3 l-ai határnappal tĺjrténő módosításáról
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgrĺrmester

Az Egészséges Budapest Program keretében beszerzett oľvos-technológiai
eszkĺizok (III. ütem) ingyenes használatba adása
Előterj esztő : Czeglédy Gergő alpolgiĺrmesteľ

Döntés költségvetési átcsoportosítások elfogadásáľól
Előterj esztő : Czeglédy Gergő alpolgĺĺrmester

Dĺjntés a BMSK Beruházási, Műszaki, Fejlesztés, Spoľtüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt., Budapest Főváros III. Kerület, obuda-gekásmegyer
Önkormányzat, és az Észak-Budapesti TankerĹileti Központ kĺjzött a
Békásmegyeri Veres Péteľ Gimnéz;ium teljes rekonstľukciója kapcsán kötenđő
egytittműködési megállapodásról
Előterj eszt ő : Czeg|édy Geľgő alpolgáľmester

A TÉR_KOZ 2018 
''Kaszásdtĺlő utca _ Szértĺskert utca menti kcjzterĹiletek és

intézmények közösségi célú fejlesztése, funkcióbővítés'' című projekt tźngyában
előzetes kötelezettségvállalás a 2023 -as évet illetően
Előterj eszt o : Cze gléđy Gergő alpo 1 grírmesteľ

A Budapest III. Keľületi Polgárőr Egyesülettel megkĺitött támogatási szeľződés
módosítása
Előterj esztő : Burj án Ferenc alpolgármester

Az önkormáĺyzat tulajdonában źilrő 1037 Bp., Szőlőkert u. 6. szám alatti
ingatlanban raktártertilet ideiglenes, bútoľtáľolás célú biztosítása Óbuda-
B ékásmegyer Ci gány Nemzeti ségi Önkoľm ány zat r észér e
Előterj eszt o: Czegléđy Geľgő alpolgármesteľ
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Döntés a Bp. III. keľ. Mozaik u. 7. szźlma|attĺ ingatlant éľintő elővásáľlási jogľól
Előterj eszt ő : Czeg|édy Geľgő alpolgáľmester

Földteľiiletek bórleti díjának ľészletekben töľténő megfizetésére iľányulo
kére1mek
Elő terj eszt ő : Cze glédy Gergő alpo l gĺĺrmester

10. Döntés a 1039 Bp., Kossuth Lajos üdülőparti, 63660 hľsz.-ú ingatlan, I0.I47 m2
és a63659 hĺsz.-ú, 2076 m2 terĹiletű ingatlanokat bérlő GS Római Tenisz Club
Kft . bérleti szeľződésének módosításáról
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

11. A 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6. sziĺm a|atti, l8822ll2 hľsz.-ú ingatlan
értékesítésére kiírt pá|yźnat értékelése
Előteľj esĺ ő: Czeg\édy Geľgő alpolgármester

12. Budapest III., Laborc köz 1684212. és (1684214) hľsz.-ú ftjldrészletek egyesítése
E lőterj e s zt ő : Cze g|é đy Geľgő alp o l gĺĺľme steľ

13. A Budapest III. kerület,6435l he|yrajzi számt ingatlan megosztása
Előterj eszt ő: Czegléđy Geľgő alpolgáľmesteľ

I 4. A Budapest III. kerĹilet, 20 404 /2 helyĺajzl szám ingatlan megosztása
Előterj eszt ő: CzegIédy Gergő alpolgáľmester

15. Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti terve' valamint a
Képviselő-testiilet 77512019..(X[. l9.) számű hatźrozatával elfogađott, a
Buäapest Fővĺĺľo s III. KeľÍilet Óbuda-Békásme gyer onkormán y zat és a, obudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zľt. között létrejött Kozszolgáltatási Szerzodéshez
(keretszeľződés) kapcsolóđó 2022. évi Éves Közszo\gźlltatási Szeľződés
elfogadása
Előteľj eszt ő: Czeg|éđy Gergő alpolgáľmesteľ

16. 2022. 02. 07 -én zárult, 1 50 MFt alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pá|yázatok
értékelése
Előterjesztő: Dľ. Kiľchhof Attila, az obuđai Vagyonkezelő Nonpľoťft Zrt'
vezéngazgatőja

17. EIővásárlási joggal tcirténő nem lakás céIjára szolgáló helyiség (Lukács Gy.u.
2. fszt. 6232I l 4I l N307 hľsz.) éľtékesítése
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt'
vezérigazgatőja

18. Az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok értékesítéséľe vonatkozó
dĺjntések meghozatala
Előteľjesztő: Dr. Kiľchhof Attila, az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatőja
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19 Elővásáľlás i j o g alapj án torténő béľlakások vételárának j óváhagyása
Előteľjesztő: Dr. Kirchhof Attila, a' Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt
vezérigazgatőja

20. Döntés az onkormányzat tu|ajdonában á|lő 17005162 hĺsz.-ú, 1032 Bp.
Vöľösváľi rit 88-96. szám alatti ingatlanban lévő 25 m2 alapteľiilettĺ
helyiségcsopoľtot élelmiszeľ kiskereskedelem, vendéglátás, büfé céljára béľlő
Csaba Fix Biifé Vendéglátó-ipari és Kereskedelmi Kft. méltányossági
kéľelméről
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila, az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatőja

2I. 1039 Budapest, Hadrianus u. 3. ftjlszint 2., 65552lŻ2lNI02 helyrajzi számu
albetét tulaj donjogi helyzetének rendezése
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila, az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatőja

22. Döntés a Bp., III. ker. 2135I hľsz. ingatlant éľintő elővásáľlási jogról és az
ingatlanon beltil i ĺĺnkormányzati tulaj donľé sz éľtékesítéséľől
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila, az obudaí Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatőja

23 Budapest III. keľtilet, Hollós Korvin Lajos u. 2. 10. em. 94. szám alatti
önkormanyzati |akás obuda-gekásmegyer KözteľĹilet-felügyelet által töľténő
ingyenes hasznosítása
Előterjesztő: Dľ. Kirchhof Attila, az obuđai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.
vezérigazgatőja

24. AGézengíz Alapítvány a Születési Káľosultakéľt szakmai beszámolójaa2021'.
óvben végzett munkáról
El őteľj esztő : Turgonyi D ániel Ab so lon alpolgáľmesteľ

Zárt íi|és

osszeféľhetetlenségi iigy kapcsán vizsgálat megindítása
(Írásbeii)
E l ő terj e s zt ő : S zkaliczki T ünd e frakc i óve zető

26. Az Egészséges Budapest Progľam keretében ,,orvosi gépmrĺszerek beszerzése
Budapest Főváľos III. keľület Óbuda-gékásmegyer Önkormányzat részére az
Egészséges Budapest Program keretén beltil'' V. ütem táĺgyźlban közbeszeľzési
eljárás megindítása
Előterj eszt o: Czeglédy Gergő alpolgármester

27. Méltányossági kéľelem a III. ker. Víziorgona u. 3. mögotti közterület használata
kapcsán
Előterj esĺ ő: Czeglédy Geľgő alpolgármester
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28. III. keľ. Rákóczi utca 8-a1 határos (61175) hĺsz.-ú közterület 2l mz-es ľészének

egy évet meghaladó haszná|ata
Előteľj eszt ő: Czegléđy Gergő alpolgármester

29. Iil. ker. Silvanus sótány 1_e1 határos (231521203) hrsz.-ú k<jzteľiilet 27 mŻ-ęs

részének egy évet meghaladó hasznáIata
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

30. Iu. ker. Vízimolnaľ u. 40-eI határos (231521223) hľsz.-ú köZterület 11 mz-es

részének egy évet meghaladó haszĺá|ata
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

31. III. ker. Rókavaľ u. 36-al hataros 6542lll hrsz.-ú ingatlan 320 m2-es ľészének egy

évet meghaladó haszn źiata, illetve méltrínyossági kéľelem a kö,zterület hasznáIati
díj csökkentésére
Előterj eszt ő: Czegléđy Gergő alpolgármester

32. Bérlőkijelölési jog áthelyezése
Előterj-esztő: Ďľ. rirchhof Attila, a, obrđaí Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.

vezérigazgatőja
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

L. napirendi pont: Rendelet-tervezet a 202l. évi kiiltségvetésľől sző|ó 1l202l. (I. 20.)

iinkormányzat rendelet 202l. december 31-ai hatáľnappal ttirténő
módosításáról

Puslcĺs Péteľ elniik: Kérdés, észrevételhiányźlban, felteszi szavazásraaz előteľjesztés szeľinti

rendelet-tewezetet.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet, obuda-Békásmegyer onkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatko zat'kezelő Bĺzottságának

4312022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy hatátoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a,,Rendelet-tervezet a

202 ]. évi kôttségvetésről szóló l/2021 . (I. 20.) önkormónyzati rendelet 2021. december

3]-ai hatórnappal toľténő módosításáról" szóLő előterjesztés megtárgyalását és a
rendelet-tewezęt képviselő_testületi előteľjesztés szerinti taľtalommal történő

elfogadását.
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 6 igen, 2 taľtózkodós)

2. napirendi pont: 
^z 

Egészséges Budapest Progľam keretében beszerzett orvos-
technológĺai eszköziik (III. iitem) ingyenes használatba adása

Puskás Péter elnłĺk Kéľdezi van-e kérdés, észrevétel a napiľendhez.

Dr. Bots Dénes jegyzőz je|zi, hogy az e|őterjesztés az önkoľmányzat vagyoĺát éńnti, ezért
javasolta az előterjesztő a zárt rilésen történő tárgyalását. A Magyaroĺszág helyi

ĺinkormányzatairól szőlő 2011 . évi CLXXXX törvény 46.s Q) bekezdés c) pontja szerint zárt
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tilést rendelhet el az önkormtnyzat vagyonával kapcsolatos ľendelkezés esetén, vagyis
előterjesztést a Bizottság döntése alapjźntárgyalhatjákzfutülés keretében.

Puskás Póter elniik: Kéri a Bizottság tagiait, dĺintsenek arról, hogy az e|fogađott napiľend
szerinti 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tfugyalja.

Budapest Főváros III. Kerület, obuda_Békásmegyer Önkormányzat Pénziigyĺ,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkoz at-keze|ő Bĺzottságának

4412022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy az elfogaďott napirend szeľinti 2. ,r4z Egészséges
Budapest Program keretében beszerzett orvos-technológiai eszĺôzok (III. ütem)
inglenes hasznáIatba adósa" c. előterjesztést zárt ülés keretében táľgyalja.
(Szavazott 8 /ő bizottsági tag: 8 igen, eghangú)

A Bizottság a 2. napirendi pont táľg,,alásĺźt felfi)ggeszti és a 44/2022. (II. 14.) hatúrozatában
fo gl al t alłl ak m e gfe l e l ő e n z ár t ül é s fo gi ák fo lyt at ni'

3. napĺrendi pont: Diintés kiiltségvetési átcsoportosítások elfogadásáľĺĎl

Puskás Péteľ elniik: Kéľdés, észrevétel hiányában, feltęszi szavazástaaz előteľjesztés szerinti
hatźr o zati javas lato t.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuda-Békásmegyeľ onkormányzat Pénzĺĺgyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyĺlatkoz at-keze|ő Bizottságának

45120Ż2. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy határoz,hogy javasolja a Képviselő-testületnek a,,Döntés kal*égvetési
átcsoportosítások elfogadásóról" címu előterjesztés megtaľgyalását és a képviselő-
testiileti előterj esztés szeľinti tartalommal töľténő elfo gadását.
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: B igen, egłhang))

4. napiľendi pont: Dtintés a BMSK Beruházási, Műszaki, Fejlesztés, Sportüzemeltetósi
és Közbeszerzési Zrt., Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuda-
Békásmegyer onkormányzat, és az Eszak-Budapesti Tankerületĺ
Kiĺzpont kiizłitt a Békásmegyerĺ Veľes Péter Gimnázium teljes
rekonstľukciĺij a kapcsán kiitendő egyiittműködésĺ megállapodásrĺĎt

Puskás Péteľ elntik: Kérdés, észrevétel hiźnyában, fęlteszi szavazásľaaz előteľjesztés szerinti
határ o zati j avas l atot.

Budapest Főváros III. Keľüteto obuda-Békásmegyer Onkoľmányzat Pénzügyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyĺlatkoz at-kezelő Bĺzottságának

46ĺ2022. (II. 14.) határozata
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A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ,,Dontés a BMSK
Beruhózósi, Műszaki, Fejlesztés, Sportüzemeĺtetĺźsi és Kozbeszeľzłźsi Zrt., Budapest

Fővóľos III. Kerĺ)let, (iĺrao-saĺrů'meg/er onkormányzat, és az Eszak-Budapesti

Tankerĺileti Kozpont kozott a Békasmegłeľi Veres Péter Gimnózium teĺjes

rekonstrukciója kapcsón kotendő egłiittműkodési mególlapodósró|o' című előterjesztés

megtárgyalását és a képviselő-testületi előterjesztés szerinti taľtalommal toľténő

elfogadását.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 202Ż. februar 28'
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

5. napiľendi pont: A TER_Koz zDlt ,,Kaszásdűlő utca _ Szérűskeľt utca menti
ktizteľületek és intézmények kłiziisségi célú fejlesztése'
funkcióbővítés'' címíĺ pľojekt táľgyában előzetes

kiitelezettségvállalás a 2023-as évet illetően

Puskás Péter elniik: Kérdés, észľevétel hiányában, felteszi szavaztsraaz előterjesztés szeľinti

hatźr o zati j avas latot.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Pénzügyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatko zat-kezelő Bizottságának

4712022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy hataľoz,hogyjavasolja a Képviselő-testületnek a ,TÉR-Koz 2018

,,Kaszásdűlő utca _ Sz,érűskert utca menti kozterületek és intézmények kozasségi célti

fejlesztése, funkcióbővítés című pľojekt tórg,lában előzetes kÓtelezettségvĺźllalás a 2023-

as évet illetően" címú előteľjesztés megtźrgyalását és a képviselő-testületi előteľjesztés

szerinti taľtalommal torténő elfogadását.
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

6. napirendi pont: A Budapest III. Kerĺileti Polgárőr Eryesülettel megkiittitt támogatási
szeľződés módosítása

Puskás Péteľ elntik: Kérdés' észľevétel hiányában, felteszi szavazźsta az előterjesztés szerinti

határ ozati j avas l atot.

Budapest Főváľos III. Keľĺitet, obuda-Békásmegyer onkormányzat Pénzügyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyĺlatko zat-kezelő Bizottságának

48lŻ022. (II. 14.) határozata

A Bizottsá g iĺgy hatźlroz, ho gy
1. a Budapest III. Keľĺileti Polgárőľ Egyesülettel megkötött CIV/63-I|Ż0ZI. szźtmu

Támogatási Szerződést módosítja oly módon, hogy a támogatási összeg

e l s zámo lás áľa vonatk o ző hatáľiđot 2022 . máj us 3 l . napj ár a mó do s ítj a.

2. felkéri Burján Ferenc alpolgármestert a jelen határozat l. pontja szeľinti

szerződésmó do sítás alźtír ásár a
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2a22. máľcius 11.

(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, eglhangú)
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7. napĺrendĺ pont: Az iinkormányzat tulajdonában álló 1037 Bp.' Szőlőkeľt u. 6. szám
alattĺ ingatlanban raktárteľiilet ideigleneso búto.ľtáľolás célú
biztosítása obuda-ľékásmegyeľ Cĺgány Nemzetiségĺ onkorm ányzat
ľószéľe

Puskás Péteľ elntik: Kéľdés, észrevétel hiányában' felteszi szavazásta az előteľjesztés szeľinti
határ o zati j avas l atot.

Budapest Főváľos III. Keľütet, Óbuda-Békásmegyer onkormányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

49ĺ2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy javasolja a Képviselő-testĹiletnek ,fz onkoľmányzat
tulajdonábąn álló 1037 Bp., SzőIőkert u. 6. szám alatti ingatlanban raktárterület
ideiglenes, bútortáľolás célú biztosítása obuda-Békósmeg/eľ Cigóny Nemzettségi
onkormĺźnyzat részĺźre" című előterjesztés megtárgyalását és a képviselő-testületi
előteľj esztés szerinti taľtalommal történő elfo gadását.
(Szavazott 8 Jő bizottsógi tag: 8 igen, eg,lhangi)

8. napirendĺ pont: Diintés a Bp. III. keľ. Mozaik u. 7. szám alattĺ ingatlant éľintő
elővásárlási jogľól

Puskás Péter elnök: jelzi, hogy az előteľjesztéshez kiegészítés érkezett.
Kéľdés, észrevétel hiźnyźtban, felteszi szavazástaaz előterjesztés szerintihatározatijavaslatot.

Budapest Főváľos III. Kerütet, Óbuda-Békásmegyeľ Onkoľmänyzat Pénzügyĺ,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatko zat-keze|ő Bizottságának

50ĺ2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy határoz,hogy javasolja a Képviselő-testületnek,,Dontłźs a Bp. III. ker.
Mozaik u. 7. szdm alatti ingatĺant éľintő elővdsárlási jogróľ' címtĺ előteľjesztés
megtárgyalását és a képviselő-testtileti előterjesztés szeľinti taľtalommal toľténő
elfogadását.
(Szavazott 8 fi bizottsági tag: 8 igen, egłhaný)

9. napiľendi pont: Fiildteriĺletek bérleti díjának részletekben tiirténő megfizetéséľe
irányuló kérelmek

Puskás Péter elniik: Kéľdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
határ o zati j avas l ato kat.

Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Onkormányzzt Pénziigyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyilatko zat-kezelő Bĺzottságának

5112022. (II. 14.) határozata
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10.

A Bizottság úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló egyes

vagyontárgyak bérbeadásáľól sző|ő9l20I5. (II.16.) önkormányzati rendelet 109. $ (8a)

bekezdése, valamint az onkoľmányzat vagyonaľól és a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17l20I4. (VI. 2.) ĺinkoľmányzati rendelet 16. $

ŕ1) bekezdés b) pontia alapján úgy határoz,hogy kérelmének - a
2250813 helyrajzi számú ingatlanból 1482 mŻ

nagyságú teriilet vonatkozásában - helyt ad, és hozzájáru| a Ż022. évi béľleti díj

ľészletekben töľténő megfizetéséhez a rendeletben szabályozott ťĺzętési feltételek

szerint.
Felelős : Óbudai Vagyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt. v ezéńgazgatoj a

Határidő: a dontést kcivető 15. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer onkormányzat Pénzügyĺo
Tulajdonosi és Vagyonnyilatko zat'kezelő Bĺzottságának

5212022. (II. 14.) határozata

A B izotts ág úgy hatát o z, ho gy az önko rmĺĺnyzat tul aj don th an állő e gye s vagyo ntár gyak

bérbeadásáľól szóló 91201,5. ([.16.) önkormányzati ľendelet 109. $ (8a) bekezdése'

valamint az Önkormźnyzat vagyonáról és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásaľól szóló 1712014. (vI. 2.) ĺĺnkormányzati rendelęt 16. $ (1) bekezdés b)

pontja a|apjá,ĺ űgy határoz, hogy ] kéľelmének _ a Budapest III.

Ĺerulet, z1oll helyrajzi számű', 962 fiŕ nagyságú, természetben az 1. paľcellának

megfelelő ftitdterulet vonatkozźlsában - hetyt ad, és hozzájaruI a 2022. évi béľleti díj

rész|etekben töľténő megfizetéséhez a rendeletben szabályozott ťtzetési feltételek

szerint.
Fe l elő s : Óbuđai V agyonkeze l ő No npr oťĺt Zrt. v ezérigazgatój a

Határidő: a döntést követő 15. nap
(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, eg,lhangú)

di nont: Diintés a 1039 Bp., Kossuth Lajos iidĺilőparti' 63660 hrsz._ú ingatlan,
fi.147 m2 és a 63659 hľsz.-ú, 2076 m2 teriiletű ingatlanokat bérlő
GS Római Tenisz Ctub Kft. bérleti szerződésének módosításáról

Puskás Péteľ elniik: Kérdés, észľevétel híáĺyábaĺ, felteszi szavazásra az előterjesztés szęľinti

hatáĺ o zati j avas l atot.

Budapest Főváros III. Kerület, obuda-Békásmegyer Önkormányzat Pénzźigyi,
Tulaj donosi ós Vagyonnyĺlatko zat-keze|ő Bizottságának

53ĺ2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság tey határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ,,Döntés a ]039
Budapest, kosšuth Lajos üdť)ĺőparti, 63660 hrsz.-ti, 10'147 m2 és a 63659 hrsz.-ú, 2'076

m2 terĺ,łletű ingatlanokat béľtő GS Római Tenisz Club Kft. bérleti szerződésének

módosításáról'' címu előterjesztés megtáľgyalásźń és a képviselő-testületi előterjesztés

szeľinti taľtalommal történő elfogadását.
(Szavazott B fti bizottsógi tag: 8 igen, eg,lhangú)
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l'1. napirendi pont: A 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6. szám alatti, 18822112 hrsz.-ri
ĺn gatlan éľtékes ítés é ľe kiírt p źůy ázat értékelés e

Puskás Péteľ elnök: Kéľi Czeglédy Geľgő alpolgármester urat, hogy ismertessę a módosító
javaslatát.

Czeglédy Geľgő alpolgármester: A kĺĺvetkező módosítást kéri elfogadni: a képviselő-testületi
előtedesaéshatározati javaslata 1. pontja vá|tozatlan, a2. pontját töröljék, a 3. pont pedig úgy
módosul, hogy: fetkéri a, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t aľra, hog i póĺyážat
eredményéľől szóló javaslatot ą Képviselő-testület elé dantéshozatalra nyújtsa be.

Puskás Péteľ elniik: Szavazásra teszi fel Czeg|édy Gergő alpolgĺáľmesteľ úr módosító
j avas latára fi gyelemme l az e lőteľj e szté s határ o zati javas latát.

Budapest Főváros III. Keľĺileto Obuda-Békásmegyer onkoľmányzat Pénzügyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyĺlatko zat-kezelíj Bizottságának

54ĺ2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy határoz,hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek ,,Á l033 Budapest,
Szőlőkert u. 6' szám alatti, ]8822/12 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
értékelése" című előterjesztés megtáľgyal.ásěfi és a képviselő-testiileti előteľjesztés
szeľinti tartalommal történő elfogadását, figyelembe véve Czeg|éđy Gergő
alpolgármesteľ úr módosító javaslatát, amely szerint a Képviselő-testület előterjesztés
szeľinti hatélrozati javaslat 1. pontja váItozatlanmaľad , a2. pontjáttöröljék és a 3. pontot
módosítsák az alábbiak szerint:
,,3. felkéri ą, obudai Vagłonkezelő Nonprofit Zrt-t, hogł a pályózat eredményérőt szótó
javaslatot a Képviselő-testület elé dontéshozatalľa nyújtsa be.''
(Szavazott 8 Jő bizottsógi tag: 8 igen, eglhangú)

12. napirendi nont: Budapest III.' Laboľc köz 1684212. és (16842/4) hľsz.-ú ftildrészletek
egyesítése

Puskás Péteľ elntik Kérdés' észrevétel hiányźtban, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
hatźtr o zati j avas l ato t.

Budapest Főváľos III. Keľiilet, obuda_Békásmegyeľ onkormányzat Pénzügyĺ,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottságának

5512022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy határoz,hogy
l. a Budapest, III., Laboré köz (1684214) hlrsz.-il 443 m2 területű, Óbuda-gekásmegyeľ

Önkoľmányzat tulajdonában lévő, jelenleg a vagyonkataszterben és a tulajdoni lap
szerint is köaeľületként nyilvántartott ingatlant uzleti vagyonba sorolja át

2. a (1684214) hrsz.-t ingatlant éľtékesíti a 1684212 hľsz.-ú ingatlan tulajdonosának oly
módon, hogy a T-10238I sz. vá|tozási vázrajz szerinti telekalakítási eljáľĺĺs soľán a
1684212 hľsz.-ú ingatlan egyesítésre keľüljön a (1684Ż14) hĺsz.-ú 443 m2 teľülettĺ
közút megnevezéstĺ ťöldrészlettel, melynek megváltásáért a 1684212 hĺsz.-ú ingatlan
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tulajdonosa bľuttó 10.400.000 Ft-ot - azazbruttő tízmi\lió-négyszázezu forintot - fizet
Óbuda-gokásmegyeľ Önkorman y zat tész&e.

3. felhatalmazza Czeglédy Gergő alpolgármesteľt arra, hogy a Budapest Főváľos III.

kerület, obuda-gekásmegyer onkormĺĺnyzat kötelezettségvállalási, pénzugyi

ellenjegyzési, érvényesítési és uta|ványozási rendjéľől szóló 612020. polgármesteri

utasítás IIVB. Az Alpolgármesterek kötelezettségvállalása című fejezet 1'4.I1. pontja

alapján szeľződést kössön a jelen határozat}. pontjában foglalt lényeges tartalommal.

Felelős: Főépítészi és Várostervezési Iroda vezetoje
Hatáľidő: a döntést követő 30. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

13. napirendi pont: A Budapest III. kerület, 64351helyľajzi számri ingatlan megosztása

Puskás Péter elniik: Kéľdés' észľevétel hiźnyában, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
hatźlr ozati j avas l ato t.

Budapest Főváros III. Keľĺĺlet, obuda_Békásmegyer Onkormányzat Pénziigyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyĺlatko zat-keze|ő Bizottságának

56ĺ2022. (II. 14.) határozatz

A Bizottság úgy hataľoz,hogy
t. Buđapest 

_ 
Főváros IIi. Keľtilet, obuda-gekásmegyer Önkormányzata a

ŻOl2018.(vI.26.) önkoľmányzati reĺdelet előírása alapján - a T-L02439 számil
véůtozási váztajz szerint - megosztj a a 6435I hĺsz.-ú ingatlant, mellyel létrejön a

6435tl2hľsz.-ti, 266l fiŕ területíĺ, kivett gyermek egészségtigyi központ megnevezésti

ingatlan, és a6435111 hrsz.-ú,416 m2teľiiletĺĺ kivett közterület megnevezésű ingatlan.

2' felkéri Czegléđy Gergő alpolgármestert az ingatlan-nyilvantaľtási átvezetéshęz

sziiksé ge s dokumentumo k, nyi latk ozatok aláír ásár a.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: a dontést kĺjvető 30. nap
(Szavazott B fő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

14. nan ĺli nont: A Budapest III. keľiilet,2040412 helyrajzi szám ingatlan megosztása

Puskás Péter elniik: Kérdés, észrevételhiánytłban, felteszi szavazásľaaz előterjesztés szeľinti

határ ozati j avas l ato t.

Budapest Főváľos III. Kerĺitet, obuda_Békásmeryer Onkoľmányzat Pénziigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatko zat'keze|ő Bizottságának

5712022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy határoz,hogy
1. Budapest Főváros III. Keľiilet, Ób,'da-gékásmegyer onkormányzat a

20 l 20 I 8'(v L26.) önkoľmányzati ľendelet elő írás ainak me gfelelő en ké szült T - I 023 97

számu váItozási vázrajz szerint kialakuló ŻO404l3 hľsz.-ú, 44 mŻ teľületrĺ kivett koztlt
me gnevezéstĺ ingatlan térítésmentes tulaj donba ađását elfo gadj a.
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2. fęlhatalmazza Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľt a szeľződés megkĺitésére oly módon,
hogy a 2040413 hrsz.-ú ingatlaĺ térítésmentesen keľüljön a Budapest Főváros III.
Keriilet, obuda- Békásmegyer Önkorm ány zat tulaj donába.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: a döntést követő 30. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egyhangú)

15. napĺľendi pont: Az obudai Vagyonkezelő Nonprofit zrt. 2022. évi üzleti terve,
valamĺnt a Képviselő_testĺilet 77512019. (XII. 19.) számú
határozatálval elfogadott, a Budapest Főváros III. Keriilet Óbuda-
Békásmegyer Onkormányzat és az Óbudai Vagyonkeze|ő Nonprofit
Zrt. közőtt létrej iitt Közszo|gál ltatás i Szerző d és hez (ke retszenő dés)
kapcsolód ő 2022. évi Eves Kiizszolgáltatási Szerződés elfogadása

Puskás Péter elniik: Kérdés, észľevétel hiĺínyában, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
határ o zati j avas l ato t.

Budapest Főváľos III. Keľület, obuda-Békásmegyeľ Onkoľmányzat Pénzügyĺn
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatko zat-keze|ő BÍzottságának

5812022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy hatátoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ,lz obudai
Vagłonkezelő Nonprofit ZrĹ 2022. évi üzleti terve, valamint a Képviselőłestület
775/20]9. (XII' ]9') sryźmú határozatával elfugadott, a Budapest Főváros III. Kerület
obuda-Békásmeg/er onkormĺźnyzat és az obudai Vagłonkezelő Nonpľofit Zrt' kÓzÓtt
létrejÓtt Közszolgáltatási Szerződéshez fteretszerződés) kapcsolódó 2022. évi Éves
Kĺ)zszolgóltatósi Szerződés elfogadósa'' című előterjesztés megtáľgyalźsźúés a képviselő-
Ĺes tületi előterj esztés szerinti taľtalommal töľténő elfo gadását.
(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

16. napirendi pont: 2022. 02. 07-énzáru|t,150 MFt alattĺ ingatlanok értékesítéséľe kiírt
pályázatok értékelése

Puskás Péter elniik: Felteszi szavazásraelőször az előteľjesztés I-II.határozati javaslatait.

Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeľ Onkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatko zat-keze|íj Bizottságának

5912022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormźnyzat vagyonáról és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 17l20I4. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
f,rgyelembevételével úgy határo z, ho gy
a 2022. februáľ 07 -én zárult, 1037 Budapest, Jeles u. 22203ĺ3 helytajzi számu ingatlan
éľtékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek, a beérkezett ajźnlatot érvényesnek
ĺyilvźnítja;
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1 03 7 Bu dap est, Jeles u. 222B3 ĺ 3 hely r ajzi számu ingatlanľa benyúj tott
ajánlattń elfogadja, a megajánlott 57.700.000 Ft 1Ánł mentes) vételáron és fizetési
fe ltéte l le l az ingatlant p ály źnő ľé s zére értéke s íti.
Felelős : obudai V agyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt. v ezérigazgatő
Határidő: a döntést k<jvető 90. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

Budapest Főváros III. Kerůitet, Óbuda_Békásmegyer onkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

6012022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkoľmźlnyzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló I7l20I4. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
figyelembevételével úgy határo z, hogy
a2022. februáľ 07-énzárult,1037 Budapest, Taľhos u.87.,22007/4,2200715helyrajzi
számú ingatlanok együttes étékesítésére kiíľt pá|yázatot eredményesnek, a beérkezett
ai ánlatokat érvényesnek nyilvĺánítja;

' L037 Budapest, Tarhos u. 87., 2200714, 2200715 helyrajzi számu
ingatlanok egyiittes megvásaĺlĺísára benyújtott ajánlatát nem fogadja el, a megajanlott
51.152.200 Ft (Afa mentes) vételáron azíngatlanokat nem kívánja elidegenítenipáIyazó
tészére;
Install Ingatlanfejlesztő Kft.o 1037 Budapest, Tarhos u. 87., 2200714, 2200715
helyrajzi számú ingatlanok együttes megvásárlására benyújtott ajánlatát nem fogadja el,
a megajántott 45.360.000 Ft. (Áfa mentes) vételĺĺľon az ingatlanokat nem kívanja
elidegeníte ni páIy aző részér e;

A 1037 Budapest, Tarhos u. 87., 2200714, 2200715 helyrajzi számli ingatlanok
vonatkozásában és az Install Ingatlanfejlesztő KJÍt. pályázőkat egy
zártkörű licitre hívja meg, ahol a kiinduló ár 51.152.200 Ft. (Áfa mentes), a licitlépcső
200.000.-Ft, ajěnIat egyezőség esetén a licit győztese sorsolással kerül kiválasztásra. A
Iícít gyoztesével az Önkormányzat adźs-vételi szerzodést kot.
Felelős : Óbudai Vagyonkezelő Nonpľo fit ZÍt. v ezérigazgatő
Hatáľidő: a döntést követő 90. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

Budapest Főváros III. Keriilet, Óbuda-Békásmegyer Onkoľmányzat Pénziigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

6112022. (II. 14.) hztározata

A Bizottság az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló l7l20l4. (VI. 2.) önkoľmányzati renďe|etę 16' $ (1) bekezdése
fi gyel embevétel ével ilgy határ oz, ho gy
a 1037 Budapest, Óaľany u.,22473t9 heLyrajzĺ számű ingatlant éľtékesítésére kijelöli;
a 2022. február 07-én zárult, 1037 Budapest, oarany u., 22473t9 helyrujzi számtl
ingatlant értékesítésére kiírt pźiyázatot eredményesnek, a beéľkezett ajátnlatokat
érvényesnek nyilvánítj a;
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Digital Nomad Kft., 1037 Budapest, oarany u.,22473ĺ9 helytajzi számú ingatlan
megvásáľlására benyújtott ajánlatát nem fogadja el, a megajánlott 15.500.000 Ft.+ Áfa
vételáron az iĺgatlant nem kívánja elidegeníteni páIyźnő részére;

1037 Budapest, oarany u.' 2247319 helyrajzí számú ingatlan
megvásáľlására benyújtott ajanlatát nem fogadja el, a megajánlott 15.196.850 Ft.+ Áfa
vételáron az ingat|aĺt nem kívánja elidegeníteni pá|yáző részére;

1037 Budapest, Oaľany u.' 2247319 helyľajzi számű ingatlan
megvásáľlására benyújtott ajánlatát nem ťogadja el, a megajánlott 16.500.000 Ft.+ Áfa
vételáľon azingat|ant nem kívárja elidegeníteni pályźnő részére;

1037 Budapest, Óarany u.' 22473ĺ9 he|yrajzi számu ingatlan
megvásarlására benyújtott ajanlatát nem fogadja el, a megajánlott 15.800.000 Ft.+ Áfa
véte l áro n az ingatlant ne m kívánj a e 1 i de gení teni p áIy źaő r é széľ e ;

1037 Budapesto Óarany u.' 22473t9 helyrajzi számt ingatlan
megvásárlására benyúj tott aján|atát nem fogadja el, a megajanlott 15.200.000 Ft.+ Áfa
vételĺĺron azingatlant nem kívárja elidegenĺteni pźiyáző rész&e;
Fabrik Hungáľĺa Kft.o 1037 Budapest, oaľany u.,2247319 helyrajzi számu ingatlan
megvásĺĺľlására benyújtott aján\atát nem fogadja el, a megajánlott 16.830.000 Ft.+ Áfa
vételáron az ingatlant nem kívrínja elidegeníteni páIyáző részére;
Nova Bau Hungary Kft., 1037 Budapest, oaľanľ u., 2Ż473ĺ9helyrajzi számu ingatlan
megvásarlásaľa benýjtott ajánlatát nem fogadja el, a megajánlott 19.700.000 Ft.+ Áfa
vételáron az ingat|arĺt nem kíváĺrj a e li de gení teni p źlly aző r észér e ;

és 1037 Budapest, Óaranľ u.,
2247319 he|ytajzi számí ingatlan megvásĺĺrlásáľa benyújtott ajánlatát nem fogadja el, a
megajánlott 23.622.500 Ft.+ Áfa vételáron az ingat\arfi nem kívánja elidegeníteni
pályaző részére;

. és .1037 Budapest, oarany u.,22473I9 heIyľajzi szźlmu
ingatlan megvásárlásáĺa benyújtott ajánlatát nem fogadja el, a megajánlott 15.500.000
Ft.+ Afa vételáron azingatlant nem kívánja elidegenĺtenipályaző részéte;
KGM- INvEsT Befektetésĺ Kft.' 1037 Budapest, OaľanY u., 2Ż47319 helyrajzi számil
ingatlan megvásaľlásáľa benyújtott ajánlatát nem fogadja el, a megajánlott 15.950.000
F t.+ Áfa véte láron az iĺgat|aĺt nem kívánj a e l i de gení teni p áIy áző r é szér e ;

,r 1037 Budapest, oa.aoy u.r22473t9 heIyrajzi szźtmű ingatlan
megvásárlásáľa benyújtott ajánlatát nem fogadja el, a megajánlott 16.000.000 Ft.+ Áfa
véte l áľo n az iĺgat|ant nem kívánj a eiide geníte ru p áLy áző ľ észér e ;

a t037 Budapest,, oarany u.,2247319 helyrajzí számu ingatlan minimális eladási ĺĺrát
23.622.500 Ft. + Afra iisszegben jóváhagyja.
A 1037 Budapest, Oaľany u.,22473l9 helyrajzi számu ingatlan vonatkozásában Dĺgital
Nomad Kft., , _

Hungária Kft., Nova Bau'Hungary Kft.' l - ý ý

és .' KGM- INvEsT Befektetésĺ Kft.' i

, pályázokat egy zźtrtkorrĺ licitre hívja meg, ahol a kiinduló ár 23.622.500
ľ't. + Ata' a licitlépcső 200.000.-Ft, ajánlat egyezőség esetén a licit gyoztese soľsolással
kenil kiválasztźsra. A licit győztesével az onkoľmányzatadás-vételi szeľződést kĺit.
Felelős : Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezéńgazgatő
Határĺdő: a döntést követő 90. nap
(Szavazott 8Jő bizottsógi tag: B igen, egyhangú)
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Budapest Főváľos III. Keľĺilet, obuda-Békásmegyer onkormányzat Pénzĺigyĺ,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatko zat-keze|ő Bizottságának

62na22. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormányzat vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 17lŻ0I4. (VI. 2.) önkoľmányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
fi gyelembevételével úgy határo z, hogy
a20Ż2. februáľ 07-énzánllt,1038 Budapest, Liget u.,62162 helyrajzi számll ingatlan
éľtékesítésére kiíľt pá|yźnatot eredményesnek, a beéľkezett ajánlatokat érvényesnek
nyilvánítja;

1038 Budapest, Lĺget u.' 62162 helytajzí számú ingatlan
megvásár\ásara benyújtott ajánlatát nęm fogadja el, a megajánlott 7.086.600 Ft.+ Afa
véte 1áľo n az ingatlant nę m kívánj a el ide geníte ni p ály áző t észér e ;

1 038 Bu dap estn L ĺget u., 62162 helyr ajzi számű ingatlan megvásáľlására
benyújtott aján|atát nem fogadj a e|, a megajanlott 6.100.000 Ft.+ Áfa vételfuon az
ingatlant nem kívánja elidegenítení pá|yźnő részére;

1038 Budapesto Liget u.' 62L62 helyrajzi számű ingatlan
megvásárlásáľa benyújtott aján|atát nem fogadja el, a megajánlott 6.055.118 Ft.+ Afa
véte l áro n az ingatlant nem kívánj a eli de gení teni p źúy aző r észér e ;

1038 Budapest, Liget u., 62162 heLyrujzi számu ingatlan
megvásaľlásáľa benyújtott ajánlatát nem fogadja el, a megajánlott 6.500.000 F't.+ Afa
véte l aro n az iĺgatLant nem kívánj a e l i de gení teni páIy aző ńszér e ;

A 1038 Budapest, Liget u., 62162 helyrajzĺ szamú ingatlan vonatkozásában
páIyazőkat egy

zźrtkorulrcrľe nívja meg, ahol a kiindulo áľ 7.08ó.600 Ft. + LÍa, alicitläpcső 200.000.-
Ft, ajánlat egyezőség esetén a licit gyoztese sorsolással kerĹil kivá|asztásra. A licit
győztesével az Önkoľmányzat adás-vételi szerződést köt.
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, eglhangĺi)

Budapest Főváros III. Keriilet, Óbuda-Bókásmegyeľ onkormányzat Pénzügyio
Tulajdonosi és Vagyonnyilatko zat-kezelő Bĺzottságának

63ĺ2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormányzat vagyonáról és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló l7l20I4. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
f,rgyelembevételévęl úgy hatĺĺľo z, hogy
a 20Ż2. február 07-én záru|t, 1038 Budapest, Virĺĺg u._ Templom u., 64366 he|yrajzi
számu ingatlan értékesítéséľe kiírt pályázatot eľedményesnek, a beérkezett ajánlatot
éľvényesnek nyilvánítj a;

1038 Budapest, Yiľág u.- Templom u.,64366he|yrajzi
számis ingatlanľa benyújtott ajánlatát elfogadja, a megajánlott 20.500.000 Ft+ Afa
vételáron és ťrzeté si feltételle l az ingatlant pálry áző r észér e éľtéke síti.
Felelős : Óbudai V agyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatő
Határidő: a döntést kĺivető 90. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)
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Budapest Főváros III. Kerület, obuda-Békásmegyer onkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatko zat-kezelő Bizottságának

6412022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló I7l20I4. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
fi gyelembevételével úgy határo z, ho gy
a 2022. február 07-én záĺult, 1039 Budapest, Hímző u. 1. ftildszint, 64057tl.ztN60
helytajzi szttmu, nem lakás célú ingatlan értékesítéséľe kiíľt pályázatoteredményesnek, a
beérkezett aj ánlatot érvénye snek nyi l vanítj a ;

KGN Holding Magyaroľszág Kft., 1039 Budapest, Iď.ímző u. 1. Íiildszĺnt,
64057l12lÁJ60 helyrajzi szźtmu,-nem lakás célú ingatlanľa benyújtott ajánlatát elfogadja,
a megajánlott26.92o.000 Ft (Áfa mentes) vételáron és fizetési felté1ellel aziĺgat|art
pá|y áző r észér e értékesíti.
Felelős : Ób.'dai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. v ezérigazgatő
Hatáľidő: a döntést kĺjvető 90. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

Budapest Főváros III. KeľüIet, obuda-Békásmeryeľ onkoľmźnyzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és VagyonnyĺIatkoz at-keze|ő Bizottságának

6512022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az ĺinkoľmányzat vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló I7l2014. (VI. 2.) önkoľmányzati ľendelete 16. $ (1) bekezdése
fi gye l embevéte lével így határ oz, ho gy
a 2022. február 07-én zźtrult, 1039 Budapest, Hunyadi u. 58-60. B. ép. pinceszĺnt,
62976l0tBĺ1 he|yrajzi számu, nem lakás célú ingatlan éľtékesítéséľe \<lirt pályazatot
eľedménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a páIyázat benffitására nyitva álló
határidőn beltil egyetlen ajanlat sem éľkezett;
a pályázat során megmaradt- ezen az źron első alkalommal hirdetett- 1039 Budapest,
Hunyadĺ u. 58-60. B. ép. pinceszint, 6297610ĺBll helyrajzi számu, nem lakás célú
ingatlant v áltozatlan feltételekkel, ismételten meghirdeti.
Felelő s : Óbudai V agyonkezelő Nonpľo ťĺt Zĺt. v ezérigazgatő
Határidő: a döntést követő 90. nap
(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, eglhangú)

Budapest Főváros III. Keľĺilet, Óbuda-Békásmegyeľ onkormáłnyzzt Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vag;ronnyilatko zat-keze|ő Bizottságának

6612022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az ĺinkormányzat vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló I7l20I4. (VI. 2.) ĺinkormányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
ťrgyelembevételével úgy hatáľo z, hogy
a 2022. februáľ 07-én zártilt, 1039 Budapesto Kabaľ u. 5. fiildszint, 64057t3tVl24
helyrajzi szźlmu, nem lakás célú ingatlan éľtékesítéséľe kiírt páIyazatoteľedménytelennek
nyilvánítja. tekintettel arra, hogy a páLyázat benyújtására nyitva áIlő határidőn belül
egyetlen ajánIat sem érkezett;
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a pźůyázat során megmaradt- ezen az áron első alkalommal hirdetett- ĺ'039 Budapest'
Kabar u. 5. Ítildszint, 640s7l3lV124 helyrĄzi számu, nem lakás célú ingatlant
v áIto zatlan fe ltéte lekke l, i sméte lte n me ghiľdeti.
Felelős : obudai Vagyonkeze 1ő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatő
Hatáľidő: a d<jntést követő 90. nap
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: B igen, egłhangi)

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, obuda_Békásmegyer Onkoľmányzat Pénzügyĺ,
Tulaj donosi és Vagyonnyĺlatko zat-kezelő Bĺzottságának

67ĺŻ022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkoľmányzat vagyonáról és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 17l20L4. (VI. 2.) ĺlnkoľmányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
fi gyelembevételével úgy hatáľo z, ho gy
a 2022. februáľ 07-én zárulrt, 1039 Budapest, Madzsar József u. 33. pĺnceszinti,
65552t46tV9l he|yrajzi szrĺmú nem lakás célú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot
eľedménye snek, a beéľkezett aj ánlatokat éľvényesnek nyilvánítj a. ;

KGN Hotding MagyarországKÍt.r 1039 Budapest, Madzsaľ József u.33. pinceszintin
65552l46lV91 he|yrajzi számű, nem lakás célú ingatlan megvásárlására benyújtott
ajźnlatátnem fogadj a eI, amegajánlott 3.090.000 Ft (Afa mentes) vételáľon azingatlant
nem kívánj a elidegení teni pá|y áző tész&e;

1039 Budapest, Madzsaľ József u. 33. pinceszinti,
65552t46tV91 helyľajzi szźlmű, nem lakás célú ingatlan megvásárlására benyujtott
ajánlatát nem fogadj a el, amegajánlott 2.300.000 F't (Afa mentes) vételáľon azingatlant
nem kívánia elidegeníteni pályáző részéte;

, 1039 Budapest, Madzsar József u. 33. pinceszĺnti,
65552t46ĺN9l, helyrajzi számú, nem lakás célú ingatlan megvásárIźsáta benyújtott
ajánlatát nem fogadj a e|, a megajánlott 2.650.000 Ft (Afa mentes) vételáron azingatlant
nem kívánja elidegeníteni páLyáző részére;
A 1039 Budapest, Madzsar József u. 33. pĺnceszinti,65552l46lV91helyrajzi számű,
nem lakás célú ingatlan vonatkozásában KGN Holding Magyaľoľszág Kft'

pá|yázőkat egy zártkonĺ licitrę hívja meg, ahol
a kiinduló ár 3.090.000 Ft (Afa mentes), a licitlépcső 200.000.-Ft, ajánlat egyezőség
esetén a licit győztese sorsolással keľül kiválasztásra. A licit győzteséve| az
onkormán y zat ađás-v ételi szęr zódést köt.
Felelő s : Ób,_,dai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatő
Hatáľidő: a döntést követő 90' nap
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, egłhang1)

Budapest Főváľos III. Kerület, obuda_Békásmegyer onkormányzat Pénziigyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyilatko zat-keze|ő Bizottságának

68l2a22. (II. 14.) határozata

A Bizottság az onkormányzat vagyonáľól és a vagyonttĺrgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló l7l20I4. (VI. 2.) önkoľmányzati rcnde|ete 16. $ (l) bekezdése
fi gyel embevételével ugy határ oz, ho gy
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a2022. februáľ 07-énzźrult,1039 Budapest, Vĺzioľgona u.4. fiildszint,6232113lN102
helytajzi szź.ľľrű nem lakás célú ingatlan éľtékesítésére kiíľt pályázatot eredményesnek, a
beérkezett aj anlatokat érvényesnek nyilvánítj a. ;

Maya 11 Global Kft.' 1039 Budapest, Víziorgona u. 4. fiildszint, 62321l3lV10Ż
helyľajzi szźtmu,nem lakás célú ingatlan megvásárlására benyújtott ajánlatát nem fogadja
el, a megajánlott 6.200.000 Ft (Áfa mentes) vételáron az ingatlant nem kívánja
el idegeníte ni pály áző részéľe ;
KGN Holding Mag;raroľszág Kft., 1039 Budapest, Vízioľgona u. 4. ftildszint,
62321,l3ĺN102 helyrajzĺ szźtmil, nem lakás célú ingatlan megvásárlására benyrijtott
ajánlatźú nem fogadj a el, amegajanlott 7.870.000 Ft (Áfa mentes) vételáron azingat|ant
nem kívánja elidegeníteni pályáző részére;

r' 1039 Budapest, Víziorgona u.4.
fiildszĺnt, 6232ll3lV102 helyrajzi számu, nem lakás célú.ingatlan megvásáľlására
benyújtott ajánlatát elfogadja, a megajánlott 11.200.000 Ft (Afa mentes) vételáron az
ingatlant pźiyázők részére értékesíti;
Felelős : obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ez&igazgatő
Hatáľidő: a dĺintést követő 90. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

Budapest Főváros III. Kerůilet, Óbuda_Békásmegyeľ Önkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkoz at-keze|ő Bizottságának

69120Ż2. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkoľmányzat vagyonaľól és a vagyontaľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló l7l20l4. (VI. 2.) önkoľmányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
fi gyelembevételével úgy hatríro z, hogy
a 2022. februáľ 07 - én zttrult, 1 033 Budap est, Zab u. 4., 1 89 1 0 l 7 7 l N 51 helyr ajzi sziímú,
nem lakás célú ingatlan értékesítésére kiírt pályazatot eľedménytelennek nyilvanítja,
tekintettel arĺa,hogy apźlyázat benyújtásara nyitva álló határidőn belül egyetlen ajánlat
sem érkezett;
a pályázat során megmaradt- ezen az áton első alkalommal hirdetett- l'033 Budapest,
Zab u. 4., 18910l77lV51 he|yrajzi számu, nem lakás célú ingatlant változatlan
feltételekkel, ismételten meghiľdeti.
Felelős : Óbudai Vagyonkezel ő Nonpľo fit Zrt. v ezérigazgatő
Határidő: a dontést követő 90. nap
(Szavazott 8 fő btzottsági tag: 8 igen, egyhangú)

Puskás Péter elnök: Felteszi szavazásraaz előterjesztés 12. és 13. határozatijavaslatait.

Budapest Főváľos III. Kerület, Obuda-Békásmegyer onkormńnyzat Pénzügyio
Tulaj donosi és Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottságának

7012022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az ĺinkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló l7l20l4. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
figyelembevételével úgy határo z, hogy
a 2022. február 07-én zárult, 1039 Budapest, Attila u. 92. C. ép. fsz. 1., 60805/0/C/1
helyrajzi számű lakás értékesítésére kiírt pályazatot eredménytelennek nyilvánítja,
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tekintettel aľľa, hogy apáIyazatbenyújtásáľa nyitva álló hatĺĺľidőn belül egyetlen ajánlat

sem érkezett;
apá|ytnatsorĺín megmaradt, három alkalommalugyanazon feltételekkel eredménýelenül
hirdetett 1039 Budapest, Attil a u. 92. C. ép. fsz. 1., 60805i0/C ĺ1 he|yrajzi számú lakás

esetében felkéri az obudai Vagyonkezelő Nonpro ťĺt Zrt-t az &tékbecslés aktuali záIásćtľa,

valamint ana, hogy annak fiiggvényében isméte|t pályaztatásáról szóló javaslatot a

tulaj dono si területen éľintett ál laľrdó bi zottság elé dĺjntésh ozatzlr a nyúj tsa be.

Felelő s : Óbuđai V agyonkezelő Nonpľo ťĺt Zrt. v ezéngazgató
Határidő: a döntést követő 30. nap
(Szavazott 8 fĺi bizottsági tag: 6 igen, 2 nem)

Budapest Főváros III. Kertilet, Óbuda-Békásmegyer onkormányzat Pénzíigyi,
Tulaj donosĺ és Vagyonnyilatko zat-keze|ő Bizottságának

7112022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormányzat vagyonlĺľól és a vagyontźrgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 17l20I4. (VI. 2.) ö,nkormányzati renđę|ete 16. $ (1) bekezdése
ťrgyelembevételével úgy hataľo z, hogy
a2022. februĺĺr 07-énzárult,1033 Budapest, Vajda János u.25. fsz. 1'., l9322ĺ43lNl
helyrajzi számű lakás értékesítésére kiírt páIyázatot eľedménytelennek nyilvánítja,
tekintettel arľa, hogy a pá|yazat benyujtásáľa nyitva á1ló határidőn belül egyetlen ajánlat
sem éľkezett;
apáIyánatsorán megmaradt, három alkalommal vgyaÍ7azonfeltételekkel eľedménýelenĺil
hirdetett 1033 Budapest, Vajda János u.25. fsz. 1., 19322l43ĺNlhelyrajzí számú lakás

esetében felkéľi az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt-t az értékbecslés aktuali záIására,

valamint arra, hogy annak fiiggvényébęn isméteLt ptiyáztatasáľól szóló javaslatot a

tulajdonosi teriileten érintett állandó bizottság elé döntéshozata|ra nyújtsa be.

Felelős : obudai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. v ezérigazgatő
Határidő: a döntést k<jvető 30. nap
(Szavazott 8 jő bizottsági tag: 6 igen, 2 nem)

l'7. napiľendi pont: Elővásártási joggal tiiľténő nem lakás céljáľa szolgáló helyiség
(Lukács Gy. u. 2. fszt.62321l4l.lN307 hrsz.) értékesítése

Puskás Péteľ elniik: Kéľdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazásraaz előteľjesztés szerinti
határ o zati j avas l atot'

Budapest Főváros III. Kerĺiletn Óbuda_Békásmegyer Onkormányzat Pénziigyi,
Tulaj donosĺ és Vagyonnyilatko zat-keze|ő Bizottságának

7212022. (II. 14.) határozata

A Bizottság Budapest Főváros III. keľület, Óbuda-goLásmegyeľ Önkormányzat
Képviselő-testületének az onkormźnyzat vagyonaról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 17l2014.(vl.2.) önkoľmźĺnyzati ľendelet 10 $ (1)

bekezdésében és a Í6. $ (1) bekezdés b) pontjában, valamint az onkormźłĺyzat
tu|ajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséľől szóló l8lŻ014. (vL 2.)
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önkoľmányzati ľendelete 14. $ (2) bekezdésben kapott feIhatalmazások alapjan úgy
hatźlroz,hogy
a Budapest Főváros III. keľiilet, Óbuda-Békásmegyer Önkormĺínyzat tu|ajdonában álló
1039 Budapest, Lukács Gy. u. 2. fiildszint,62321l41lV307 helyrajzi számu, 57 m2
nagyságri üzlethelyiséget elővásárlási jog alapjtntöľténő értékesítésre kijelöli;
a 1039 Budapest, Lukács Gy. .,. 2. fiildszint, 62321l4l'lV307 helyrajzi számú
helyiséget - a Seľatus Ingatlan Tanácsadó ĺgazsá,gugyi Szakéľtő Kft. (IQisztián József
ingatlan éľtékbecslő-vagyonértékelő) 2022. január 20-i keltezésiĺ ingatlanforgalmi
szakvéleménye alapján - 27.600.000, -Ft vételárért (a vételáľ ÁFA łisszeget nem
tarta|maz) a BEATUS-SOL Kft., mint elővásárlásra jogosult részére éľtékesíti.
Felelő s : obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatőj a
Határĺdő: döntést követő 60. nap
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, eg,,hangú)

l8- nont: Az tinkoľmányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok éľtékesítéséľe
vonatkozĺí diintések meghozatala

Puskás Péter elntik: Felteszi szavazásra az előterjesztésben szeľeplő hatfuozatijavaslatsor 1-
3. pontjait, amelyekben nincs lakáséľintettség.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuda_Békásmegyeľ Onkoľmányzat Pénzüryi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatko zat-keze|ő Bizottságának

73lŻ0Ż2. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló I7l20I4.(vI.2.) ĺinkoľmányzati ľendelet 10. $ és 16. $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás aIapjétn úgy határoz,hogy
hozzájaĺu| a 1039 Budapest, Kabar u. l. ftildszint,64057l3lNL helyrajzi szämi,57 Íŕ
alapteľületű, tiresen álló üzlethelyiség megnevezésiĺ helyiség elidegenítésére iľányuló
nyilvános pályázatkiírásához a vonatkozó értékbecslésben meghatározott2l.430.000 Ft
iľányáron; a p áiy ázati biztosíték 2. l 40. 00 0 Ft;
felkéľi a' Ób,'dui Vagyonkezelő NonprofitZrt-ta fentiek szerint apá|yázatkiíľásrĺľa és
lefolytatásaľa, valamint arra, hogy a pá|yázat eredményéről szóló javaslatot
döntéshozatalra nyúj tsa be.
Felelő s : obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatój a
Határidő: döntéstől számított 30 nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egyhangú)

Budapest Főváľos III. Keľĺitet, Óbuda-Békásmegyer onkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatko zat-kezelő Bizottságának

7412022. (II. 14.) hatáłrozata

A Bizottság az ĺinkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 17l20I4.(vI.2.) ĺinkormányzati rendelet 10. $ és 16. $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott fę|hatalmazás alapján úgy hatáľoz,hogy
hozzájárul a 1035 Budapest, Szellő u. 2. ftldszint, l8443l2lN2helyrajzi számu,46 m2
alapterĺiletű, üresen álló iroda megnevezésű helyiség elidegenítésére iľányuló nyilvános
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páIyázat kiírásához a vonatkozó éľtékbecslésben meghatarozoÍt 17.020.000 Ft iľányáľon;
a páIyazati-biztosíték 1 . 700. 000 Ft;
ťelkéri az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t a fentiek szeľint a pá|yázat kiírásĺĺĺa és

lefolytatiísára, valamint aÍra, hogy a páIyźĺzat eľedményéről sző|ő javaslatot
dĺjntéshozatalra nyúj tsa be.
Felelős : Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatőj a
Hatáľidő: döntéstől számított 30 nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, eg,lhangú)

Budapest Főváros III. Keľütet, Óbuda-Békásmegyer Onkormányzat Yénzíigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatko zat-kezelő Bizottságának

7512022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormźnyzat vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 17|20I4.(YI.2.) önkormźnyzati ľendelet 10. $ és 16. $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhataImazás a|apjźn úgy határoz,hogy
hozzájaruI a 1033 Budapest, Zab u. 8., l89I0l77lN20 helyľajzi számű, 222 m2

alapteľĹiletű, raktáľ megnevezésii helyiség elidegenítésére iľányuló nyilvános pá|yźzat
kiirásához, azzal akikötéssel, hogy a helyiség mtĺszakilag leválasztott 1 1 1 m2 - es részére
a Méhesi 2002 Kft. érvényes béľleti szerződéssel és ez áItaI elővásárlási joggal
rendelkezik 2022. május 31. napjáig. A pályazat kiírásaľa a vonatkozó értékbecslésben
meghatáľozot' 50.270.000 Ft irźnyélron; apá|ytzati biztosíték 5.000.000 Ft;
felkéri az obudai Vagyonkezelő NonpľoťltZrt-t a fentiek szerint apźiyźnat kiíľásáľa és

lefolytatására, valamint arra, hogy a pályázat eredményéről szőlő javaslatot
döntéshozatalľa nýjtsa be.
Felelős : Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatőja
Határidő: dontéstől számított 30 nap
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

Puskás Péter elniik: Felteszi szavazásta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatsoľ 4 _
5. pontjait.

Budapest Főváros III. Kertilet, obuda_Békásmegyer Önkoľmányzat Pénzůigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatko zat-keze|ő Bizottságának

76ĺ2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormźnyzat vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 17Dat4.(vl.2.) ĺinkoľmtnyzatí ľendelet 10. $ és 16. s (1) bekęzdés
b) pontjában kapott felhatalmazźĺs alapján úgy határoz,hogy
hozzźljárul a 1034 Budapest' Nagyszombat u. 27. (Yégvár u.2-4.) fszt. I4729l4lNI
he|ytajzi számu,196 m2 alapteľiiletű, üresen á1ló egyéb helyiség megnevezésű helyiség
elidegenítésére irányuló nyilvános pályázat kiíľásához a vonatkozó éľtékbecslésben
meghatĺíľozott 69.700.000 Ft irányáron; apáLyźzati biztosíték 7.000.000 Ft;
felkéri az obuđai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t a fentiek szerint a pá|yźnat kiírásáľa és

lefolytatásáľa, valamint arta' hogy a pá|yázat eredményéről szóló javaslatot
döntéshozatalľa nyújtsa be.
Felelős : obudai V agyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezérigazgatőja
Ilatáridő: döntéstől szźlmított 30 nap
(Szavazott 8 fĺí bizottsági tag: 6 igen, 2 nem)
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Budapest Főváľos III. Kerület, obuda-Békásmegyer Onkormányzat Pénzügyi'
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

7712022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 17l20I4.(vI.2.) önkormányzati ľendelet 10. $ és 16. $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott fe|hatalmazás alapján úgy határoz,hogy
hozzájánil a 1034 Budapest, Nagyszombat u. 27. (Yégvtr u.2-4.) fszt. 14729l4lV2
helyrajzi számu, 514 m2 alapteľületti, üresen ál1ó egyéb helyiség megnevezésrĺ helyiség
elidegenítésére iľányuló nyilvános páIyázat kiírásához a vonatkozó értékbecslésben
meghatározott 136.800.000 Ft irányáron; apźiyźuati biztosíték 14.000.000 Ft;
felkéri az obudai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt-t a fentiek szeľint a páIyázat kiírásiĺľa és
lefolytatásráľa, valamint atra) hogy a páIyázat eľedményéről szóló javaslatot
döntéshozatalľa nyúj tsa be.
Felelős : Óbudai Vagyonkezelő Nonpľo fit Zrt. v ezérigazgatoj a
Hatáľidő: döntéstől számított 30 nap
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 6 igen, 2 nem)

ĺ.9. napiľendi pont: Elővásáľlási jog alapján történő béľlakások vételárának
jĺóváhagyása

Puskás Péter elniik: Kérdés, észľevétel hiáĺyában, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
hatér ozati j avasl atot.

Budapest t'őváľos llt. Keľiĺleto Óbuda-Békásmegyer Önkoľmányzat Pénzĺigyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyilatko zat-keze|ő Bĺzottságának

78ĺ2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkoľmáĺyzat tulajdonában áIlrő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről
szóló 18l20I4.(vL 2.) ĺinkoľmźnyzati rendelet 8. $ és a 1 1. $ a|apjánugy határoz,

- hogy a 676loI(/20l0.(X.29) szttmu hatźrozattal elővásárlási jog alapján
értékesítésre kijelölt 1039 Budapest, Hadrianus u. 1. V. 4l.,65552l2LlV4l,
hľsz.-ú, 5| m2 alapterületu,2 szobźs lakás esetében, a Seľatus Kft' (Kľisztián
József ingatlan éľtékbecslő-vagyonértékelő) 2022. január 20-án kelt
ingatlanfoľgalmi szakvéleményében meghatarozott 24.400.000' _Ft foľgalmi
érték alapján megállapított24.375.600.-Ft vételárat- mely a foľgalmi érték
99,9 "/" -a- j óváhagyj a.

- hogy egyösszegrĺ fizetés esetén a véte|ár előleget meghaladó összegre _
határozott és határozatlan időre kötött szerzőďés esetében egyaránt - 0,I oÁ

vételárkedvezméĺyt kell biztosítani, melynek a|apján aZ egyösszegű,
kedvezményes vételár összege 24.318.038.-Ft.
Felelős: dr. Kirchhof Attila vezérigazgató (szervezeti egység: Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási osztály)
Hatáľidő: dĺĺntést követő 60. nap

(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 6 igen, 2 nem)

22



Budapest Főváros III. Kerůilet, Óbuda_Békásmegyer Onkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatko zat-keze|ő Bĺzottságának

79l2a22. (II. 14.) határozata

A Bizottság az ĺinkoľmányzat tulajdonában ál1ó egyes vagyontárgyak elidegenítéséľől
sző|ő I8l2014.(VI. 2.) önkoľmányzati ľendelet 8. $ és a 11. $ a|apjánűgyhatźtroz,

- hogy a 676loIł20I0.(X.29.) sztlmt hatźxozattal elővásárlási jog alapján
éľtékesítésre kijelölt 1033 Budapest, Kaszásdűlő u., 9. VIII. 77.,
18910/105 ĺN283 hľsz._ú, 50 m2 alapteľületu, I+2* Il2 szobás lakás esetében, a
Seratus Kft. (Kľisztián József ingatlan értékbecslő-vagyonértókelő) 2022.
január Ż0-án kelt ingatlanfoľgalmi szakvéleményében meghatározott
23.400.000, _Ft foľgalmi érték alapjánmegállapított23.376.600.-Ft vételárat-
mely a foľgalmi éľték 99,9 oÁ-a-jóváhagyja.

- hogy egyĺisszegű fizetés esetén a vételiĺľ előleget meghaladó összegre _
határozott és hatźtrozatlan időre kötött szerzođés esetében egyarźnt - 0,I yo

vételáľkedvezményt kell biztosítani, melynek alapjĺín az egyiisszegíĺo
kedvezményes vételár tisszege 23.319.837.-Ft.
Felelős: dr. Kirchhof Attila vezérigazgató (szervezeti egység: Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási osztály)
Határĺdő: döntést követő 60. nap

(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 6 igen, 2 nem)

Budapest Főváľos III. Kerĺilet, Obuda_Békásmegyer onkormányzat Pénzůĺgyĺ,
Tulajdonosi és Varyonnyĺlatko zat-keze|ő Bĺzottságának

8012022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkoľmányzat tulajdonában á1ló egyes vagyontárgyak elidegenítéSéről
sző|ő l8l2014.(VI. 2.) cĺnkormányzati rendelet 8. $ és a 1 1. $ alapjánugy határoz,

- hogy a 676loWŻu0.(X.29.) számú határozattal elővásárlási jog alapjaĺl
értékesítésre kijelölt 1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 11. VIII. 79.,

18910/105ĺN384 hĺsz.-ú, 50 m2 alapterÍiletu,l+Ż*Il2 szobás lakás esetében, a
Seľatus Kft. (Kľisztián József ingatlan éľtékbecslő-vagyonértékelő) Ża22.
január 20-án kelt ingatlanfoľgalmi szakvéleményében meghatározott
24.800.000, _Ft foľgalmĺ érték alapjánmegállapított24.775.200.-Ft vételáľat-
mely a foľgalmi óľték 99,9 "/o-a- jóváhagyja.

- hogy egyösszegű ťlzetés esetén a vételár előleget meghaladó <ĺsszegre -
határozott és határozatlan időre kötott szerzodés esetében egyaránt - 0,1 oÁ

vételárkedvezményt kell biztosítani, melynek alapján aZ egytisszegíĺ,
kedvezményes vételár iisszege 24.7 17 .3l8.-F t.

Felelős: dr_ Kirchhof Attila vezérigazgató (szeľvezeti egység: Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási o sztá|y)
Hatáľidő: dontést követő 60. nap

(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 6 igen, 2 nem)
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Budapest Főváros III. Keriilet, Obuda_Békásmegyer onkormányzat Pénzügyĺo
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatko zat-kezelő Bizottságának

8ll2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormáĺyzat tulajdonában á11ó egyes vagyontaľgyak elidegenítéséről
szőĺő I8|2014.(VI.2.) önkormányzatirendelet 8. $ és a 11. $ alapján tryyhatároz,

- hogy a 676loW20I0.(X.29.) szźtmt határozattal elovásárlási jog a|apján
értékesítésre kijelölt 1039 Budapest, Maľgitliget u. 2. x. 108.,
62321151lN 108 hrsz.-ú, 32 m2 alapteľĹiletű, 1 szobás lakás esetében, a Seratus
Kft. (Kľisáián Józsęf ingatlan énékbecslő-vagyonértékelő) 202Ż.január 13-án
kelt ingatlanforgalmi szakvéleményében meghatározott 20.800.000, _Ft
foľgalmi érték alapjźn megállapított 20.779.200.-Ft vételárat- mely a
forgalmi éľték 99,9 o/" -a- j ĺí'váhagyj a.

- hogy egyösszegrĺ ťlzetés esetén a vételár előleget meghaladó ĺisszegľe _
hatź!Íozott és hatźrozatlan időre kötött szerzodés esetében egyaľánt - 0,I yo

vételárkedvezméný kell biztosítani, melynek alapján az egyiisszegű,
kedvezményes vételá r ö ssze ge 20.7 2 4.5l'5.-F t.
Felelős: dľ. Kiľchhof Attila vezérigazgató (szervezeti egyseg: Éľtékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási osztály)
Határĺdő: döntést kĺjvető 60. nap

(Szavazott B Jő bizottsági tag: 6 igen, 2 nem)

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda_Békásmegyeľ Onkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

8212022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkoľmźnyzat tulajdonában á1ló egyes vagyontárgyak elidegenítéséről
szőIő l8l2014.(u.2.) önkoľmélĺyzatirendelet 8. $ és a 11. $ alapjánugyhatźroz,

- hogy a 676loW20I0.(X.29.) szźtmis' határozattal elővásárlási jog alapján
értékesítésre kijeiolt 1039 Budapest, Szindbád u. 1. XI. 713.,62321ĺ72lN113
hrsz.-ú, 32 m2 alapteľĺiletű, 1 szobás lakás esetében, a Seľatus Kft. (Kĺisztián
József ingatlan értékbecslő-vagyonértékelő) 202I. január 13-án kelt
ingatlanforgalmi szakvéleményében meghatározott 20.500.000' _Ft foľgalmi
érték alapján megállapított20.479.500._Ft vételárat- mely a forgalmi éľték
99,9 o/" -a- j óváhagyj a.

- hogy egyösszegti fizetés esetén a vételár eloleget meghaladó összegre -
határozott és hatátozatlan ídőre kötött szerzŕĺdés esetében egyarźnt - 0,I %o

vételáľkedvezményt kell biztosítani, melynek a|apjén aZ egyösszegű,
kedvezményes vételár iisszege 20.425.055.-Ft.
Felelős: dr. Kirchhof Attila vezérigazgató (szervezeti egysog: Éľtékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási osztály)
Hatáľĺdő: döntést követő 60. nap

(Szavazott B Jő bizottsógi tag: 6 igen, 2 nem)
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Budapest Főváros III. Keriilet, Obuda-Békásmegyeľ Onkoľmányzat Pénzĺigyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyĺlatko zat-kezelő Bizottságának

83ĺ2022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontáľgyak elidegenítéséről
szóló 18/2014.(VI. 2.) ĺinkormźtnyzati rendelet 8. $ és a 11. $ a|apjźnúgy hatźroz,

- hogy a 676loW20I0.(X.29.) számu hatźĺrozattal elővásárlási jog a\apján
éľtékesítésľe kijelölt 1039 Budapest, Vízioľgona u.4. VIII. 71.,6232113lN7t
hľsz.-ú, 5I m2 alapteľĹiletu, |+2*Il2 szobźs lakás esetében, a Seratus Kft.
(Kovács Dorina ingatlan értékbecslő-vagyonéľtékelő) 202I.január 26-źnkelt
ingatlanfoľgalmi szakvéleményében meghatiĺrozott 28.500.000n -Ft forgalmi
érték al'apjáĺ megállapított 28.471.500.-Ft vételárat- mely a foľgalmĺ éľték
99,9 oÁ-a-jóváhagyja.

- hogy egyĺisszegii fizetés esetén a vételár előleget meghaladó összegre _
határozott és hatźtrozatlan időľe kötött szerzóđés esetében egyaráĺt - 0,1 yo

vételárkedvezményt kell biztosítani, melynek alapjźln az egytisszegűo
kedvezményes vételáľ tĺsszege 28.410.661.-Ft.
Felelős: dr. Kirchhof Attila vezérigazgató (szervezeti egység: Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási osztály)
Határĺdő: döntést követő 60. nap

(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 6 igen, 2 nem)

20. napirendi pont: Döntés az onkoľmányzat tutajdonában álló 17005t62 hľsz.-r'ĺ, 1032
Bp. Vöľtisvári út 88-96. szám alatti ingatlanban lévő 25 m2
alapteľületíĺ helyiségcsoportot élelmiszer kiskereskedelem,
vendéglátás' büfé céljáľa bérlő Csaba Fĺx Bůifé Vendéglátó-ipaľi és

Keľeskedelmi Kft. méltányossági kéľelméľől

Puskás Péter elniĺk Kérdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
határ o zati j avas latot.

Budapest Főváros III. Keľůiletn Óbuda_Békásmegyer onkormányzat Pénzügyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

8412022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az onkoľmźtnyzat vagyonaĺól és a vagyontĺíĺgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló |712014. (VI. 2.) önkormányzati ľendelet 16. $ (1) bekezdése
alapján, a veszélyhelyzettel összefi'iggő átmeneti szabályokról szóló 20ŻI. évi XCX.
torvény 52. $ (4) bekezdésére ťrgyelemmelúgy határoz, hogy
az önkormányzati tulajdonú |7005162 hľsz.-ú, 1032 Budapest. Vtiľösváľĺ út 88-96.
szám a|att működő Szent Margit Rendelőintézet Vörĺjsváľi úti Szakrendelőjében lévő'
25 m2 alapteľtiletű, élelmĺszeľ kĺskereskedelem, vendéglátás, biifé funkciójú
helyiségcsopoľtot bérlő Csaba Fix Büfé Vendéglátóipaľi és Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1033 Budapest, Hévizi tlt 2]., fszt. I., cégsegyzékszám: 0l-09-17]648,
ađőszám:24693316-2-41, képviselő: Gál Csaba Geľgő ügyvezető) béľleti diját a2022.
március 1-jétől 2022. május 31-ig tartő időszakban - méltányosságból - havi 108.200'-

őł
,"- -
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Ft tisszegľe mérsékeli. A bérleménnyel kapcsolatos valamennyi egyéb költség -
ideértve akozuzemi átaIányt is, (jelenleg 41.800,- Ft havonta) is fizetendő - megfizetése
továbbra is kotelezeťtsége a Bérlőnek.
2022.június 1-jétől (a veszélyheLyzet fennállásáig) a Béľlő a béľleti szerzoďés szerinti
teljes ĺisszee}ĺ béľleti díjfizetési kĺĺtelezettségének köteles eleget termi.
Felelő s : az obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zĺt. v ezéńgazgatőj a
Hatáľidő: 2022. március 1.

(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, eglhangú)

21. napirendi pont: 1039 Budapest, Hadrianus u. 3. fiilszint2.,65552122ĺN102 helyľajzĺ
számú albetét tulajdonjogi helyzetének rendezése

Puskás Péter elniik: Kérdés, észrevételhiányában, felteszi szavazttsra az előteľjesztés szerinti
határ o zati j avas l atot.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, Obuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Pénzĺigyĺ,
Tulajdonosi és Varyonnyilatko zat-keze|ő Bĺzottságának

8512022. (II. 14.) határozata

A Bizottság a I7l20l4. (VI.2.) rendelet 16. $ (1) bekezdés b) pontjában, valarint az
ĺlnkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontáľgyak elidegenítéséről szóló
I8l20l4.(vl.2.) önkormányzati rendelet 18. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapj án úgy határo z, hogy
- a 1039 Budapest, Hadrianus u. 3. ftildszint 2.,65552l22lVl02 heIyrajzi szétmu

128 m2 nagyságú, az ingat|an-nyilvántaľtásban üzlethelyiségkén bejegyzett
ingatlant értékesítésre kij elöli.

- HozzźĄaĺul az ingatlan nyilvános pályazati úton történő értékesítéséhez az
alábbiak szerint: Irrĺnyár: az Avant.Immo Mérnöki és lgazságrigyi Szakéľtő K1Ť.
(Bártfai Lászlő ingatlanforgalmi ígazságugyi szakéľtő) áItal 202l. jrilius 5-i
foľdulónappal készített, majd 2022. januáľ 11-én aktua|izált értékbecslésben
meghatźrozott 12.280.000 Ft (Áfa ments), pá|yázati biztosíték: 1.200.000 Ft.

- Fęlkéri az obudai Vagyonkezel(5 Zrt-t a páIyazat lefolytatására és aľľa, hogy a
p źiy ázat eľedményérő 1 s zóló el őterj e s zté st dönté sho zatalr a nyúj ts a b e.

Felelős: obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Éľtékesítési, Helyiség és
Telekhasznosítási o sztály
Határidő: döntéstől sziĺmított 60 nap

(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, eglhangú)

22. napirendĺ pont: Döntés a Bp.' Iil. ker. 21351 hrsz. ingatlant érĺntő elővásárlási jogról
és az ingatlanon belüli iinkormán y zati tu|ajdonrész értékesítéséről

Puskás Péter elnök: Kérdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
hatźlr o zatí javas l atot.

Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuda_Békásmegyer onkormányzat Pénzüg;ri,
Tulaj donosĺ és VagyonnyÍlatkozat-kezelő Bĺzottságának

8612022. (II. 14.) határozata

A Bizottság az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
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gyakorlásáľól szóló 1'7l20I4.(vI.2.) önkormźtnyzati ľendelet 10. $ és 16. $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás a|apján úgy hatáľoz,llogy

sz. I2l40 th. arányú tulajdoni hányadában lévő
Budapest 1 1 1. kerület, 2I35I helytajzi számú kivett zártkęĺti miĺvelés alól kivett
teľület és gazđasáei éptilet megnevezésű ingatlan lŻl$a th. ľészének értékesítése
kapcsán vevőjelölt ajźnlatában meghatározott
feltételekkel, vételár 10.000.000,- Ft' 2022. február 15-ig tĺiľténo egyösszegű
fizetéssel - mint tulajdonostársat megillető - elővásárlási jogával nem kíván élni,
egyben felhatalmazza Czeg\édy Geľgő alpolgáľmestert a döntésnek megfelelő
intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételéľe és aláfuásźra.
hozzájarul továbbá a 2I35l hľsz.-ú ingatlanon beltili 4140 tu|ajđoni hiĺnyadú,
Óbuda-gokásmegyer onkoľmĺĺnyzatatulajdonában lévő ingatlaĺtész éľtékesítésľe
tŕĺr'ténŕĺ kiielĺjléséhez és uTuk 

,pályazati 
eljáľás nélkül történő éľtékesítéséhez

ľeszéľe. A vételiírat 1.100.000,- Ft. A Vevőt terheli
továbbá szerződéskĺltési díjként az iigyvédi költség (50.000,- Ft + ÁFA) és az
értékbecslési díja (75.000,- Ft + ÁFA), valamint a ftjldhivatati illeték. Egyuttal
felhatalmazza CzegLéđy Gergő alpolgármestert az adásvételi szeľződés a|áirására
és a szfüséges nyilatkozatok megtételére.
F el e lő s : Óbudai V agyonke z elo Zrt. v ezérigazgatőj a
Határĺdő: döntéstől számított 30 nap

(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, eg,thangú)

23. napiľendi pont: Budapest III. kerület, Hollĺós Korvin Lajos u. 2. 10. em. 94. szám
alatti önkormányzatĺ lakás obuda-Békásmegyer Kiizterület-
felügyelet által tiirténő ingyenes hasznosítása

Puskás Póter elniik: Kérdés, észľevétel hiáĺyában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
hatźr o zati j avas l atot.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pénziigyio
Tulajdonosi és Vagyonnyilatko zat-keze|ő Bizottságának

8712022. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy határoz,hogy
a 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 2. szám, 10. emelet 94. ajtő alatti,
6232Il5lN201 hetyrajzi számu,50 m2 alapterületú,2 szobás ĺisszkomfortos lakást
határozott ĺdőre, további egy évľe, 2022. máľcĺus 1. napjátó| 2023. februáľ 28.

napjáĺg obuda-Bokásmegyer KözterĹilet-felügyeletének ĺngyenes használatába adja
a ľołłós teriiletén lakóhéilyel nem ľendelkező munkavállalói elhelyezésére. obuda-
Békásmegyer Közteľtilet-feliigyelete viseli a lakás felújításának költségeit, a lakás
fenntartásáv aI járó kĺiltségeket, valamint a lakások és helyiségek bóľletéĺ e, val^amint az
elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi LXXVIII. tcirvény 10. $

(1) bekezdésében és 13. $-ban szabá|yozoľt kötelezettségekkel kapcsolatban felmeľült
kiadásokat. A Közteri.ilet-felügyelet gondoskodik a lakás rendeltetésszeni haszĺálatának
folyamatos elienőľzésé rol, a társasház rendj ének betaľtatásáľól.
Felelős: dr. Kirchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezérigazgatőja
Hatáľĺdő: 2022. ápľilis 30.
(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, eg,lhangú)
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24. napiľendi pont: A Gézengűz Alapítvány a Szĺiletési Károsultakért szakmai
beszámolója a202l. évben végzett munkáľĺól

Puskás Péteľ elnłĺk: Kérdés, észrevételhiányában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
határ o zati j avas l atot.

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda_Békásmegyer onkoľmányzat Pénzĺĺgyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyĺlatko zat-keze|ő Bĺzottságának

88120Ż2. (II. 14.) határozata

A Bizottság úgy hatźtoz, hogy a Gézengűz Alapítvany a Születési Károsultakén
szakmai beszámolój át elfogadj a.

(Szavazott 8 /ő bizottsági tag: 8 igen, egłhangi)

Puskás Péteľ elniik: A további napiľendi pontokat a Bizottság zárt Ĺilésen tźlrgyalja, ezért
megkéľi, hogy csak azok maradjanak ateremben, akiket azártülés napiľendjei éľintenek.

A zárt iilésen 89 - 98-ig születtek hatórozatok'

K.m.f.
h.
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