
BI]DAPasľ ľcrvÁĺł'os lľ. KERť]LH'ľ,
oľ uuł-gÉxÁsnĺn cynR onxonpĺÁľ vzaľ
pÉNzÜcł:l, T{JLAJDoNCIS] És vlcvoNNYlLÄľKOZ A'I' -KEł,ľl.Ó g lzo' ľ"ľsÁc

A Brrĺlapest Föváľos IlI. Keľiilet, Óbuda-Békásmegyeľ Önkĺll:rrányzat Képr'iselő-testĺiletének

Pénzti gyi, Tutaj donosi és V agyonnyĺlĺtkozat-kczelő Bizottsr{ga

20ŻŻ. máľcius 9_én l3.00 Óľai kezdettel męgtaľtott nyĺlt iilésćľől.
(1033 Budapest, Fćĺ téľ 3. I. cnr' 21')

Puskás Péteľ
Szkaliczki 'ľündc

I)eľda Áaam
Faľkas Balázs
oľi László
dľ. Szendĺődi Csaba
Uj'Í'alvi István

.IE,GYT,OKONYV

elntĺk,
elnĹikhe lyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag.

Jelcn vannak:

Igazoltan távol: Szabó Ákos és Z,ábo Attila bizottsági tagok'

Jelen vannak továbbá l Czeglédy Geľgő alpolgánnesteľ, ľ)ľ. Bots Dénes jegyző, Buľján Ferenc

alpolgármester, l)ľ, Spiegleľ 'l'amás foosztályvezető, đr. Uľbán Péteľ ađóĺigyi tőosztályvezető,

aľ. seuot Z,o1tźĺnlratosági oszttllyvezető, Kiss gyrrla telekértékesítési ós telekalakítási ľefeľens,

61.: ň"hĹ;iÁiiir- óvŇ Z*. vei'érigazgaÍója,őyimóthy Balázs vagyonkezelési igazgato ÓvN
Ztt. és Biľó Ágnes j egyzóköny vv ęzęto,

Puskás Péter elnłik: Minderrkit kĺiszönt a Pénzĺigyi, 'ľtllajdonosi és Vagyonnyilatkozat'kezel'o

Bizottság a 2O2?. maľcius 9_ei ĺilésén. Megállapília, hogy 7 fő bizottsőgí tagjelenlétével a

Bizottság hatáľozatké pes,'.|7, ülést 1 3 . 00 Óľakoľ nregnyitj a'

Tájékoztatia a bizottsłigi tagokat, hogy clľ. Szerrdľőcli Csaba képviselő úr vette át Bús I}a]tłzs

voit képviselo úľ helyéi, és á Képviselcl-tęstĹilet februťrri döntése alapján tagja lett a Pénzügyi,

T'ulai clonosi és V agyonnyil atkozat'k'ezeló B izottságnak'

Felkéľi Derda Ádá''' bizottsági tagot a mai jegyzőkönyv hitelesítósóľe, aki a Íblkéľóst el'ľogaclta.

Kóľi, szavazzanakDercla Áĺam bizottsági tag1egyzokönyv hitelesítő szenrólyéľől'

Buĺlapest n'ővĺ{ľos IlI. Keľiitet, obuĺtĺ_Békásmegyeľ Onkoľnrányz:rt Pénziĺgyi,
ľulajdonosi ós Vagyonnyilatkozat_kezclŕĺ l}izottságának

99ĺ2022. (IIl. 9.) hatáľozatn

A Bizottság úgy hatĺrľoz, lrogy a lrrai üléséľol készĹilt jegyzőkonyv hitelesítóiévé ľ]cľđa

Ádá''i bizottsági tagot választjŁ} meg.
(Szavĺłzolt 7./ő biĺĺlttsági ĺag: 7 igen, egyhcĺngú)

Puskiĺs Póteľ elniik: A Bizottsilg üléséľe szóló nreglrívó kikiildésľe kcľült, amely taft'ilmaz !|
nyílt ós 5 zárt Ĺilésen táľgyalanĺló lrairíľendi pontot'
Tájókoztat1a a bizottságĹtagokat' hogy azelotcĺjesztő visszavĺlnta a kikülclött meglrí'vó szerinti

.,li. lłaĺuiĺtytl,ľ;stigi kéieĺem a Í!!' ker. Madzsaľ .ĺ.. u. l -eĺ hcłtĺ\ľa,s közľerĹjlet hcłszt'lci.lat ĺrapcsťĺn"

és a,,l 5. Métłány,1ł,ĺsĺigi kéreĺęm ą ĺ!I. keľ. Voľosváľi t?ĺ 88-96. sz' eĺiíĺti (l()9I8/22) heĺyľujzi
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szánĺli ktjzteľüleĺ ő00 m2-es résgének ĺłĺłnĺlasztćĺs és egěsz.régťigyi szűľés céĺú hasrłlúłaĺĺilłĺlĺ

ka1scsoĺaĺban" tátgyu cloterjesz.téseket, ezért a mai Ĺilósen ez,ek a lrapiľenđek llerrr keľülnek

taľgyalírsra.
I]r{ózetĺ egy ľelvételľe jayasolt előterjesztés ,,Tuĺcĺjdontlsi hozzúiĺ?rllťls közłľlíiJe'ileszĺésĺąez cł

Buĺ}ĺłpest řú' lĺeľuĺeĺ ] sb l8 he|ł"ajzi szĺíłďł ingatĺan tekił'ileĺében'' oínrnlel, anrelyet a nyílt tilćs

utolsó, azaz' 12. napiľenťĺi pontkćnt fogiák táľgyalni' A zćlt| iilés elsći napiľenđi pontja ĺłz

elozoekben isnrertętett nróclosításĺlknak megfelelćięn a j 3-as napiľendi pont lesz.

Kórĺ]és, észľevétel hiányátlan kéľi, hĺlgy szavazzanak az islrrertetett mćldosĺĺásokkal egyiitt a

kikĺilclött megbívó szeľinti napiľendtől.

Budapcst lĺ-őváľos lll. Kerĺilet, Obuĺta-Békĺísmegycľ ()nkoľmĺ'rnyzat Pónzĺigyi,

Tulajdonosi ós Vagyonnyilntkozat-kezelő Ilizottságának

100ĺ2022. (III. 9.) lratáľozatĺr

A l}izclttság úgy hatáľoz, hogy a napiĺenĺlet az a]ábbiak szeľiĺrt fogaclia el:

NAPIIIEND:
Nvílt ülós

1. Javaslat tulajclonosi hoz,z,ćĺjfuu|ćĺs megadásáľa a I1I. KeľĹileti TVE eclzőtenrrćnek

bővítésélręz
Előterj eszt{ĺ : Czegl édy Geľgő alpol gáĺrĺesteľ

2. Döĺltések az onkoľmányzaÍ tulajdonában állĺi 19915/4 hĺsz.-ťl, 1037 Budapest,

Csillaglregyi űt 24ĺts. sz,ám alatti kivętt ipaľtelep ingatlan béľbeadásáľa vonatkozó

ny i lváno s p ály ćľzatokr ó|

Elő teľj eszt ő : Cze gledy Gergĺ5 alpol gárrnesteľ

3. Tulajdonosi hozzäjćnulás megadása a Mészöly l"ĺlcisuli Sportegyesület részérę a'z

önkóľmányzati tulajdonű 623Ż1153 ľu'sz._ú, 1039 Bucĺapest, Pais Dezső utca 1-3.

szám alatti ingatlanorr teľvezętt éľtékrrövelő bęľulrázáshoz

Blőteri eszt o : Cze glédy Gergő alpol gáľrnesteľ

4. Javas]at ĺulajdonĺ:si hozzájáru|ćĺs megadásäľa. al}uclapcst III' Kerüle1i Kerék

Általán.r, ĺskôla ćs Gimnázium főzokonyha ťlj elszívó csĺjvezetćkeinek kiépítésélrcz

E lőteľj eszt ő : Cze gléđy Geľ go alpol gáľrn esteľ

5. Á }łudapcst llI' kęrĹileI,Ż1797l16 helyrajzi szźlmu kĺizteľületi ingatlarr kialakÍtása

illiĺteľj esztő : Czegléĺĺy Geľgő alpolgĺimlesteľ

6. Dörrtćs a I3p., III. ker, 22340 hľsz' irrgatlarrolr beltili iitrkoľĺlrányzati ttrlajc1onrćsz

é:1ćke sítésćľťj1
Előterj esztĺĺ : c{ľ' Kiľclrhof Ätti la v ezérigazgató, Óbudai Vagyonkezelő N onpľoÍit

Zľt.

1' A Bp tII. Bćcsi űt 171,'fćlĺ'sashźzban található (11261 hrsz..) XlX' sz. kozos

tl"rlajclonri l]. emeleti wc' csopoľt éľtékesítése
Elŕĺieľjcsztő: clľ. Kiĺchhof Áttila vcz,ér|gazgató, obudai Vagyonkczcl(i Nonpľofit

7,rt.
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8. }iöldteľiiletek béľleti díjának ľószlętekben tijľténő meg{izetéséľe iľányrrló kéľelęm

trlőterjesztíiz dr. Kiĺchhof Attila vezérigazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonpľolit
7-:ľt'

q. Az Önkormőnyz:ďl;tulajdonában lévó ingatlan éľtékesítéséľe voĺratkozó tulajcloĺrosi

diintések meghozatala
Elłĺteľjesztĺĺi dľ. Kiľclr}rof Attila vezórigazgato. Óbuoai Vagyonkezelő NonpľoÍit
Zrt.

|0' Azönkoľmányzatit,ilaJdonĺr, ĺ8024/17lrelyľaizi szĺinrú, 1033 Budapest, Flóľíántér
3. szánr alatti ingatlanban \év(l, 1a2 m2 va1amint 59 Í* alapteľĹiletrí bankfiók
ingatlanľószekęt bérló I]RSTE BANK HLINGARY Zrt. bédeti szeľzĺjdésęirrek

megszĺintetóse
Elő1eľjesztő: dľ. Kiľchlrof Attila vezéĺigazgató, obudai Vagyonkezelci Nonpľofit
Zrt.

1 1 . A 1033 l}uclapest ill. keľĹilet belteľiilet, ľő téľ 1. szánr alaĺ található, 1 801 9 lrelyľajzi
szám alatt fęlvett, kivętt Zichy kastély együttese megnevezésiĺ ingatlan 191100

aľányú közos tulajđoni hanyadának ńszét képezo ingatlanrészek filmfurgatás
céljáľa töľténő béľbeaĺlása a KOB1JCI Kęľeskedelnri és Szolgáltató K11. szäméra

Előteľjesztő: clľ' Kiľclrlrof Attila vez&igazgató, Óbudai Vagyonkezelĺi NonpľoÍit
7.ľt.

12. Tu|ajdonosi hozzájźłu\ćts közmiĺftjlesztéslrez a l}udapest III. keľĹilet 18018

helyľajzi számú ingatlan tekĺntetében
relőteřjosztő: dľ. Kiľclrhof Attila vezétigazgató, Obudai Vagyonkezelő Nonpľofit
Z.rt.

Zárt iilés

73. l\z obudai VagyonkezelŐ NonpľofrtZrt-né|_ lĺözszolgáltatási szeľződós alapjĺán _

vezetett önkonnányzati kĺjvetelések esetében a behajtlratatlannak minĺisített

kĺjvetelćsek leíľási j avasl atának j óváhagyása
Előteľjesztiĺ: Czeglédy Geĺgo alpol gánnesteľ

14. IIL keľ. Róka]regyi itt 35. melletti 6542lll hľsz-ťl iligatlan 430 m2-es ľészének egy

évet nraglraladó használata, illetve méltányossági kćľelem a kiizteľiilet használati clíj

csökkentéséľe
Elć|te rj eszt íj z Cr,egl édy Geľgĺi alpol gáľmesteľ

15. Méltányossági kéľelem a Mennich Kfl. kiizteľĹilet lrasználatával kapcsolatban

Előteľjesztő: Czeglćdy Geľgő alpolgármester
(Szavazolt 7 fĺí bizottsćĺgi ĺag: 7 igen, egłhangli)
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1. Ę3pĺľendi nont: Javaslat tulajđonosi hĺlzzĺĺ,!ĺłrulás nlcgndásírľil a III. Kcľületĺ TvE
eĺlzőtcľmónek bővítósóhez

Puskás ľéteľ elnłik: Kéľdés' észľevótcl hiíuryĺrbern, 'ľe]1eszi sr,ava'zásra az előter'iesztés szeľillti

lratáľozati j avaslatot.

Budapest Í'ővrĺľos III. Keľĺilet, obuĺla-Bókásmegyeľ ()nkoľmńnyzat Pónziigyi,
Tulaj donosi és Vn gyo nnyilatkĺlzat_kezelií Bizottsír gán ak

101 lŻ$22. (III'. 9.) lratáľozata

A Bizottság úgy lratáľoz,lrogy
] ' tulajdonosi hozztljáĺulils nregadását javasolia a III' Ker:ületi Toľna és VĺvÓ 'Lłgylet

(székhely: 1037 Budapest, Kalap u. 1., nyilvántaľtási szárn: 01-02-0008960'

adószám:181 00002-2 -4I) ľé,széľe a Budapest, IIl' 1863417 .hľsz'-u,1 037 Buđapest,

Flóvizi út 10_14' szám alatti * kir'ett spoĺttelep megjelölésrĺ * ingatlanba.rr található

eľonléti teľem átalakításáh oz, bóvitéséhęz.
?. a teľvezett bcľulrázás kapcsán esetlegesen szükséges szaklratisági és egyéb

engedélyek,ho'z.ziĄćru1ások, nyi|tltkozatok beszeľzése a lI1. KerĹileti Toma és Vívó
Egylet feladata és Íblelóssé E9, az Onkoľmányzat ebbéli t'elelősségét kiz,ärja.

3. a iulaiĺĺonosi lrozzájárulás feltétele, hogy a IIl. KęľĹileti Toľna és Vívó Egylet nenr

jogosult költségeinek megtérítésére, illetve azzal összę'fiiggésben l3udapest l]óváľos

III. Kerulet obuĺĺa-lłékásnregyeľ onkonnányzłlÍćtva|, vagy az Eseľnyos obudai
Kultuľális és Sport NonproÍit Kft.-vel szemben nem léphet lbl semmilyen jogcímen

megtéľítési, beszárrrítási vagy kártérítési igénnyel, továbbá, a beľuházás semnrilyen

.iclgcínien nem keletkeztet tulaj donj ogi igényt.
4. a tulajdonosi hozztljárulás kizáró|ag az Esemyős Obtrdai Kultuľális és Sport

Nonpľofit K*.. bazzajáľulásáva1 sgyutt éľvényes.
5. felkéľi a Polgárnresteľt a tulajdonosi hozzájéłulltlst taľtalmazó nyilatkozat aláit'łlsäľa

Fslclős: polgáľmesteľ
Hatáľiđő: a clĺjntést k<jvető 30 nap
(Szavazott 7 fő bizoĺtsó.gi ĺag: 7 igen, egyhallgú)

2. napiľendi ľlont: T)iintósek az Onkoľmĺínyztlt tulajdonában áIlłĺ l991sl4 hrsz.'ťro ĺ037
Buclnpest, Csillaghegyi úú 24lB. szám alattĺ kivett ipartelep ingaĺlan
bóľbcadásáľa vonatkozĺi nyilvános pályázatokľól

ľuskírs Pétoľ elnłik: Kéľdezi a bizottsági tagokat, van-e kéľclés,hozzászőlćs.

Szkaliczki Tĺinđe elnłikhelyettes: Az előteľjesztĺĺ készítőjének je|zi, lrogy sz.árĺáľa kissé

ellentmonđásosnak Iűnt azanyag olyarr szempon1ból, lrogy aľľól szól ahattrczatijavaslat és ĺlz

elĺlterjesz'tés Í'ele, anrely szeľint kiíľnának újra egy pźl)yáz:łiot, anrely eredmćnytelen voit'
közben peciig arľól is szőIazelőteljesztćs, hĺ:gy lrosszabbítanď< a jelenlegi viszonyt ćs így nem

te}jesen Íiszta sz,ámáľa" lrogy nrelyikľiil is lenĺre szÓ. ĺizeretne erľe választ kapni.

Fuskás Péteľ elniik: ĺ.elret, lrogy teclrrrikai hiba, az' elazclbolbennę nretľadhatott a lrosszalrbĺtás,

nrcń irz ę]múlt Ĺilésen clöntöttelĺ aľrÓl, hogy hosszabbítiák.
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Gyinlrĺthy l}alĺĺzs vagyonkezclósi ĺgazgat{i OYN Zľt.: Igen" koľábban is sziiletett c1öntés an'Ól,
lrogy béľbc adják, de a béľleti szerzodós nrég minclig ncnr l{eĺült megkĺltésľe. .Ielenleg
fblyamatban van' megerősítenćk az előzĺi haĺározat eľe vonatkozó részét'

Puskás Póteľ elntik: Tehát a konstľukoiÓ nęnr változik, a jelenlegivel óv vógéi g sz,eľz,(\ĺlest
kötnek, és kĺjzben megpľĺibťrljákpiĺIyázat útján béľł:le adni.
'l'ovábbi kéľdés, észrevétel hiárryáball, feltęszi szavazásľa az előteľjesztés szeľinti batfuozati
javaslatot.

lluttĺpest Főváľos IlI. Keľiileto 0buĺla-Bókásmegyeľ onkorm źłnynnt Pénzĺigyi,
Trrlajđonĺlsi ós Vngyonnyilatkozat_kczclő Bĺzottságának

1ll2l2022. (III. 9.) lratáľĺlzata

A l]izottság úgy határoz,, hogy javasolja a Képviselő_testĹiletnek a ,,dönĺé,sek cłz
()nkorłnćłnyząt Íulaidonćlban álIó ]9915/4 ĺrsz.-lił, t0j7 Budapest, Csiĺlaghegyi vit 24/B'
szóm aĺaui kivett ipĺłľtelep ingaĺlan béľbeąddsára voną1kozĺ5 nyiĺvťłnos pólyťłzatokrĺ5l"
cĺmĹi előtel'iesztés megtaĺgyalását és ĺl kópviselő-testrileti előteľjesztćs szeľinti
taľta]onrmal tortónĺi el fogadásá1.
(Szĺlvaĺĺłtl 7 fií bizĺltt'sági tag: 7 igen, eg3łhang{ł)

3. napirenĺIi pĺlnt: Tulajĺlonosi hozzájáľulás megadásłr a Mészłily Focĺsuli
Spoľtegyestilet ľészéľe az łinkoľmányzati tulajĺlonú 6232l / 53 hľsz.-
ú' 1039 Budapest, Pais Dezső utca I_3. szánr alatti ingatlanon
terv ezett éľtéknłĺvelő beľuházáslroz

ľuskás Péteľ elntik: Kéľdés, észľevétel hiányában, ťelteszi szavazäsľa az elĹĺter'iesztćs szeľinti
hatćľ cl' zati j av asl atot.

Budapest Főváľos lll. Keľületo Obuda_Bókásmegyeľ onkoľnrányzat Pénziigyi'
Tulaj donĺlsi és Vagyonnyilatkozat_kezĺllő Bizottsá gának

103/20Ż2. (lII. 9.) határozata

A Bizottság ť]gy lratároz, hogy javasolja a Képviselő_testületnek a ,,ttłlaid.ołlosi
hĺlrzĺijtiľuĺĺi.s megaĺĺó,sa a MészÖĺy Focisuli ĺšpoľtegyesťjĺeĺ ľészĺjľe az onkoľnlĺinyzati
ľulcýdĺsnú 6232 ]153 hrsz.-ú, I039 Budapest, Pĺłis Dezső utccł ]-3' srám ulaĺli ingcłtlanĺln
ĺer"vezetí éľtéknoveĺő beľuházáshoz" cirnu el(ĺteľjesztés megtáľgyalását és a képviselĺi_
testĹileti elóteľj esztós szeľi nti taľtalotrrmal töl'ténő el Íb gaĺl ását.
(Szavazoĺĺ 7./ő bizottsđgi ĺag: 7 igen, egyhctngú)

4' napiľcnĺlĺ poĘ: Javaslat tulajdonosi hozzäjárul'Ás megaĺIására a Buĺlapest III.
Kcrületi KoľékAltalĺĺnos Iskola ós Ginrnĺĺzium ťőzőlĺonyha új elszĺvó
csővezetékeinck kiópítéséhez

Puskás Póteľ elnłik; Kérdés, észľevétel hiálryában, Í'elteszi szavzl'zasr.a az elĺiteľjesztés szrľinti
hatfu ozati.j avasl atot.
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Budapest ľ'őváľos ĺll. Keľtilet, Óbuĺla-Bókásmegyeľ Onkoľmúnyznt Pónzĺigyi'

Tulajĺlonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelŕĺ Eizottságának

ffi4na22 " (ĺII. 9') hatáľozatĺt

A l}izottság úgy lratáľoz, hogy
1' hrlajclonosi htlzntĺjaľuilźłs megadásátjavasol.ja a i{urrgast Vital Kĺ1' (cégjegyzékszám:

Cg. 01 -a9-26w8ś. aclĺiszáń: IO79827Ą-2_44. széklrelye: l119 l3uclapest, Fęlréľval'i

ĺias.) ľészéľe a Buĺlapest, iII. 18443l"l lrľsz.-ťt, 1035 t3uĺlapest, Keľék u' 18-20'

szánr alatti ingatlanon irj elszívĺi csővczetékeinek kiépítéséhez

2' a tervezett bęľuházás kapcsán esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb

engedélyek,llazzttjárulásĺrk, nyilatkozatok beszeľzése a Hungast Vital Kĺl' t-eladata

és t'elelÖssé 8e> az Önkoľmányzat cbbéli lblelosségétkizárja'
3. a tulajđon*i hn''ájáľulás feltétele, hogy a Hułrgast Vital KÍi. nem jogosult

koltségeínek megtéľitóséľe, illetve azza| összeftiggésben Brrdapest Fővaľos IIi.
KeľĹi] Jt Ó buc1 a-Békásm e gyeľ onkormány zatttv al szemben ncnr léphet fel senrmi lyerr

jogcímerr megtéľítési, bęszámittlsi vagy k&'ľérítési igénnyel, továbbá, a lreľuházás

semmilyen jogcímen nem keletkeztet tulajdonjogi igényt.

4. a tulaján''ó'i hozzájŕxulŕłs kizárCIlag az Eszak l}uclapest 'i'ankeľiileti Kozpolrt

v agyonke ze loi ho zzlai ár u 1 ásáv al e gyiitt éľv é nye s.

5. felkeľi a Polgárrrresteľt a tulajdonosi hozzźĺjátulětst tafialmazó nyilatkoz:aÍ aláírlłrsćra

ľ'elelős: polgáĺmesteľ
Ilatáľiđiĺ: a dČintóst követő 30 nap
(Szava'zott 7 'fő bizottsćlgi tag: 7 igen, egłhangdl)

5'nanĺľ.ę.Jrĺliłront: A Budapest lil. keľület, 2Í'197/1,6 helyľajzĺ számú kłĺzteľületi
ingatlan kialalĺítása

Puslrás Péteľ clnłik: Kéľđés, észľevételhiányában, ľelteszi szavazŕstaaz eloteľjesztós szęrinti

hattlľ oz:aÍi.i av a s l atot.

Budapest Főváľos tIľ. Keriilct, Óbuda-Bókásmegycr onkoľmányzat Pónzügyi,

Tulajĺlonosĺ ós Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottságának

1 {l5 /2{122. {III. 9.) batńr ozatn

Á Bizclttság úgy határoz, irogy
1' Budapžst*- Főváľos ĺIÍ. Kerület, Ótuda_gékásmegyeľ Öl*ornrányzat a

20na18'(Vl.26.) tinkclľmányzati ľenđelet eliiíľásainak megĺ'elelĺien készťllt 'ľ-

IO2311M szánrú váltĺlzási vaz'ľajzszeľint kialakulĺi 2.1797l161rľsz_ťt, 58 nl2 tcrületťr

kivett ťlt megnevezésii ingatlan téľĺtósnrentes tulajclonba adását elĺbgaclja'

Ż. l.elhatalmazz'a Czeglrétly Gergő alpolgáľmestęľt a szeľzödés megkotéséľe oly

móđon, hogy a Ż17g7lt6lrľsz_ĺt ingatlan.téľítésmentesen keľĹiljon a Budapest

ľőr,áľo s I l l. Keri.ilet, Óbrrĺla-I3 ék ásme gyeľ Ön k ormány z* tul aj dontĺba.

Felelős: Polgáľnresteľ
Hatáľidő: a döntést kovető 30' nap
(Szavazotł 7 Jťí bizĺłtłsági ĺag: 7 igen, egykangú)
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(t. đi nont: Döntós a Bp., III. kgr. Ż234a hľsz. ingatlanon beliili łinkoľmányzati
tulaj ĺlon ľész éľtókesítés éľól

Puskás ĺ}óter elnłik: Kéľĺlés. észľevótcl hiálryában, fblteszi szavaz.ásrĺl az előter'iesztćs szeľillti

b at:ĺłr o r.aÍl j avas l atclt.

Buđapcst ['őváľos trII. Keľület, obuĺla_Békĺ{smegyeľ ()nkoľm lanyzat Pénzĺigyi,
Tulajĺlĺlnĺlsi és Yagyĺlnnyilatkozat-kezclő Bizottsrĺgáltalĺ

l0(łDa22. (ItI. 9.) Iratáľozata

A l3izottság az önkormarryzat vagyonár'ól és a vagyontáľgyak Í"eletti tulajdonosi jogok

gyakoľlásáľól szóló 1'7ĺzav.(vI'2.) Č1nkomli,nyzati ľendelet 10' $ és 16. ii (1) bekezclós

b) pclntjában kapott Í'ellratalmazás alapián ugy hatfuoz, hogy

- hozzĄćrurl a 1037 Budapest, .Iutas u. 125.,22340lrľsz.-ťt ingatlanon beiüli 1/4

tulajcloni hányaclú, obuda-Bekásrnegyeľ Önkornrányzata tu\ajdonában lévő
ingatlanľész é*ékesítésre történő kijeloléséhez

Ilclzzźljérul a 1037 Budapest, .Iutas u. 125', 2234a h{1yrązj szálrrú

telekingatlanon belül obucla-Bekáslnegyeľ Önkonrrányzata tulajdonában áLló |/4

aľálryú ingatlaĺrľészénęk elidegerrítésére irányuló nyilvárros pályáz,atkiirćsćhoz
a vonatkozó értékbecslésben meghatáľozott 18.900.000 Ft minimáIis ajtĺnlali
áľon; a pá|yćuxibiztosíték 2.000.000 Ft;

felkéľi az ibudai Vagyonkezelő Nonpľclfit 7,łÍ-t a fentiek szerirý. a pźůyázat

kiíĺására és

lefolytaliásáĺa' valamint affa, hogy a pályću;at eľec1ményéról szóló javaslatot

dĺjntéshozatalľa nyújtsa be'
Felelős: dľ. Kiľchhof Attila, az Óbuclai Vagyonkezeló Zrt. vezétigazgallja
Hatáľĺdő: döntéstől számított 30 nap
(Szavazotĺ 7 fĺí bizottsťĺgi ttłg: 7 igen, egyhangi'ł)

7. napirendi nĺlnt: A Bp IIl' Bécsi út l71. Táľsnslrázban találhatő (l'l2(rl hľsz.) XĺX. sz.
ktizłis tulajdonú II. emcleti wc. csoport óľtókesítése

Puskás Péteľ clnök: Kéľdés. észľevćtcl hitrnyirbarr' ĺ:elteszi szava'ĺ,ásra az előteľjesztés szeľirrtí

batźlr o z.ati j av a s l ato t.

Buĺlapcst Főváľos III. Keľiilet, Óbuĺla-Bókásmegyeľ Onkoľnr ínyzĺlt Pónzügyi,
Tulaj d onosi ĺis Va gyon nyilatkozat-kezelő Bizottsá gá nĺk

l07lŻrJ22. (ItI. 9.) hatáľozata

A Bizottság az önkĺlľnányz.łt vagyonáról és a vagyontáľgyak ĺbletti tulajdonosi iogok
gyakoľlásáril szÓlťl 17l2O14. (VI. 2.) önkoľmárryzĺrti rcnde]ete 16. $ (l) bekezdése

1igyeleĺrrbevételével, valanrinť a 11' $ (1) bekczdés b) polltja aiapjáll ugyhatáľoz, hogy

az (Jnkornrányz,ata tirlajdoni hŕuryada aľárryában hor.zájtru|a 103l l}uclapest, I]ĺjcsi ťlt

171' 'ľáľsashćłzkozós trllajĺlĺlnaban lĺlvo XĺX' sz' krizös wc' helyisćgcsopoĺt 6,27 l:nŻ
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alapterületĹi, a Il. emeletre esći részének ćľtćkesĺtćsélrez
tulajćlonĺ:stárs ľészéľe 1.7Ż0'000,- Ft azaz.Iigymillió-ötsz,'ćľĺhiĺszezeľ lbľintos vóteláľon.
A vételáľ szęľzĺjclóskotéskor, a ]'áĺsasházház számlájáľa tofiéĺro átutalással, az aclás_
r,ételi szęľzodćs onkoľnányzat által töľtónĺj aláíľása ęlőtt esedćkcs'
Ąz éľtćkesítés éľdekébenhĺszzź$tltul továbbá az a\'ąito okiľat mÓcĺosításhoz, 'úgy, lrogy
a XIX. sz, kijzĺ}s tulajrloriból a (j,27 lrr2 alapteľĹiletĹi II' enreleti közos rvc' cstlpoľt
megszĹintetésľe keľĺ.iljön ćs a 6,27 lnz-es teľülgt a 17261/0lN28. sz.. albetćthez keľüliön
lrozzácsatol tsra. Így a XIX' sz' köztis tulajdon ú.j teľiilete l8,81 mz-ľe csökkerl'
I|ozzé1btłl az óľtékęsítéshez sziikséges okiľatok (móĺlosított alapĺtćl okiľat, aclás-vételi
szeľzőclĺls) Vevő ťrltal nregbízott ügyvéd (Gulyás &, Szabő iigyvécli lľoĺĺa' 1053
Budapest, Magyaľ u. 3. Il .2.) általi előkés zítéséhez,, ęlkćszítóshez'
Az ingatlanügylcttcl kapcsolatos ĺjsszes jáľulékos költsćg (alapĺtĺi okirat módosítás,
szeľzĺĺdéskijtés, Ĺigyvédi díj, illetékek) a Vevőt teĺhelik'

Megbizza Czegdódy Gergő Älpolgáľmestert a nrÓc1ĺrsított alapító okiľat és az aclás-r,ételi
szeľződés aláíľáséłra, de tekintettel aľra, hogy a sztikséges c;kiľatok még nenr állnak.
ľendelkezésĺe, aZ okiľat tervezeteket a vevĺinek és ügyvćđiének az Óbudai

lagyonkezelő Norrpľo.frt Zft'-én keľesztĺil elozetes hozzájáľulćtsľa be kell nyúitania
obuda-Rékásmegyeľ onkoľnrányzat Polgánrresteľi Hivatal Jogi lľoclájának. Czeg\é.dy
Geľgo Alpolgámresteľ az okiľatokat osak a Jclgi lľoda ćs a Jegyzoi Titkáľság ellerrćĺľzése
(szignó.ia) után, a nragántulaidonosok szükséges aľarlyú aláírása után jogosuŁt a|áirni'
Felelős: dľ. Kirclrhof Attila, az obudai Vagyonkezeló NonproÍit Zr.t.
vezéľigazgatója, illetve a VevŐk által megbízott iigyvécl, a Gulyás &, Szabő Ügyvédi
Iroda.
Hatáľidől folyanatos
(Szavazott 7./ő bizottsógi ĺag: 7 igen, eg,,hangú)

8. naniľendĺ pont: Fřilđteľiileŕek bóľIeti clĺjának részletekben tłĺľtónő megťizetésóre
iľányuló kóľĺ:lem

Puskĺĺs Péteľ elniik: Kćľdés' észľevétel hiányában, ílblteszi szava't,ásľa az eloterjesztés szeľinti
határ o zaIi 

^iavas l ato t.

Buĺlapcst Főváľos III. Keľtilet, Obuĺta-Bólĺ:isnegyeľ Önkoľm ánynat ľénziigyi,
Tulaj d ĺlnosi ós Ya gyon nyilatkozat_kezcliĺ Bizottsĺ{gának

I08 /20Ż2. (III. 9") határ gzata

A Bizottság az onkoľmányzat tulajdolrában álló egyes vagyontźrľgyak béľbeadásáľól
szôLő 912015. (ĺl'.16') önkonnányzati ľęnclelet l09. $ (8a) bekezĺlése, vĺłlamint az
onkcuĺárryzat vagyonáľÓl és a vrrgyotrtáľgyak Í'eletti ĺulajdonosi jogok gyakorlásáľól
szől(l1712014' (u' 2') önkoľĺrányzati ľęĺrclelet 16' $ (r) bekezĺlés b) pclntja alapján úgy
lratáľoz, hogy kéľelmének _ a }3uda1rest ĺĺĺ. keľijlet, (:573Ż12 helyraizi
száĺnú, 912 m2 nagyságú' teľmćszetben a 8. paľcellának megfelelő ĺoldtéľĹilet
vollatkozásában - helyt ad' ć.s hĺlzzájćml a 2022. ćvi béľleti dĹi részletekben toľténo
ĺrregfizetésélrez a ľencleletben szab'ćĺlyozott Íizetćsi fultćtelck szeľŁrt'
Fctelős: Obuclai Vagi'onkezelő Nonpľĺl f.1t Zrł.. vezéľigazgatója
řIatĺ{ľiĺlő: a clontést kĹĺvetĺj 15' nap
(Szavazoĺĺ 7 'fő birotĺ,ĺtígi tag. 7 igen, e gyhĺłngťł)
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9' napiľorrĺli pĺlnti Az 0nkormányzat tulĺrjĺlonĺĺban lévő ingatlan éľtékesĺtéséľe
vonatkozó tulajdonosi đłintésck meghozatala

Puskĺłs Péteľ elniik: Kéľdés, észľevétel lriányában, felteszi szalłazásra az elöteľjesztés szeľinti

határ o zati j avasl ato t'

I}uĺlapest Főváros III. Kcrĺiletn obuda-Békásmegyeľ Onkoľm ńnyzłt Pónzĺigyi,
Tulłjdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kczelłĺ BŁottságának

1 09 /2a22. (ĺII. 9.) hĺtár ozata

A l}izottság az önkotr:rányzat vagyonáľól és a vagyoĺrtaľgyak feletti tulddorrosi .iogok
gyakoľlásáľĺ5] szĺilĺj 17na14. (vI. 2.) önkonĺlányzati ĺenclelet 10' $ ós 16. $ (1) bekezclés

b) pontj ában kapott felhatalmaz ćs alapján űgy hatfuoz, lro gy
hozzajćlru| a l036 Budapest, Lajos u. 11ó. pinoeszint, 1781 Ll0lA/13 helyľajzi sr,ámtl,93

m2 alapteniletii, üľesen ál1i óvólrely megnevezésiĺ helyiség elidegenítéséľe iľányuló
nyilvános pćllyazatkiíľásához a vonatkozó él'tékbecslésben nreghatáľozott 5'600'000 F't

iľányáron; apályćnati biztosíték 560'000 Ft;
felkéľi a' Óbudai Vagyonkezelő NonpľoťltZrt-ta fęntiek szęrint apályćľztĺt kiíľásáľa és

lefolytatásłu'a, valamirrt ar:ra, hogy a pŕůyázat eredmérryéľől szólő javaslatot

döntéslrozatalra nyuj tsa be.
F eI el ő s : Ó buda i V agyo nkez e|o Zrt. v ezérigazgatí.i a
Határĺdő: dontéstől számított 30 nap
(Szavazott 7fő bizottsági tag: 7 igen, egyhangú)

10. napĺľendĺ pont: Az iinkoľmányznti tulajdonri, 18024117 helyľajzi számúo 1033

Budapest, Flóľĺán Íéľ 3. szőłm alatti ingatlanlran lóvő, 102 m2

valamint 59 m2 alapteľiiletíi bankÍiók ĺngatlanľészeket béľlő EĺłSTE
BÄNK HU NGARY Zrt. Iréľlotĺ szerződéseĺn ek nr cgszü ntetóse

ľuslłás l'éteľ elnłik: Kéľdés, észľevételhiányában, felteszi szavazásra az eloterjesztés szęľirrti

hatáľ ozatí javaslatot.

Budapest Főváľos III. Kerĺitet, Óbuđa-Békásnregyer Onkorm'álnyzat Pónziigyi,
TuIaj donosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő'Bizottságának

na/2a2Ż. (ĺII. 9.) határozata

A. Bizottság az onkonrrćnyzatvagyonáról és a vagyontáľgyak feletti tulajdonĺ:si jogok
gyakoĺlásáľÓl szóló nlŻ0|4. (vI' 2.) önkoľmálryzati rendclct 16. $ (1) bekezdése,

valamint az onkoľmányzatĺulajt1onában álló egyes vagyontárgyak béľbeaclásáról szólĺ5

9/2aI5. (ll. 16.) önlĺoľmłuryzati ręnclelet 87. $ (2) bekezdóse alapján úgy lratáľoz,lrogy

hĺlzzájáĺru| az önkoľmźnyzati tulajđonú, l8024lli7 helyľajzi sztlmu, 1033 Budapest,
Flóľián téľ 3. szám alatti ćpiileĺbcn lér,ő, Ia2 mŻ valanrint 59 m2 alapteľületri bankÍiik
ingatlanrészek tekintetćben az Óbudai Vagyclrrkezelő Nonpľĺl frL 7.ľI., mint megbĺzott,

egyben nreghatalnrazott által képviselt Buĺlapest Fováľos III. I(cĺtilct obuda-
tsékásmegyeľ Önkoľmttnyz,at (Bérbcadi) ĺjs ERSTE BANK I''IUNGAIłY 'Zr1. {Béľlo,
székhely: 1138 Rudapest, NćpÍiirdő utca 24-26', cégsegyzékszánr:01-10-041054'
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adÓszánr: 10197879-4_44, képviselok: I'Iaľmati László Szabolcs igaegatćlsági tag,

Gajz:ág(> Miiľk iizemeltetés, beĺuházás ós ingatlarl vezeto) kozott t-ęllnállÓ béľleti

sz"'z,l,1ések 2022. áptilis 14. nap.ján, közĺis nregegyezćssel töľtćll(i megsziintctćséhez,

cseľeingatl an biztosítása riélkĺil.

A béľleti szeľzőclések rnegszüntetésénęk J'bltétęle, hogy ĺJérlonek sem a l3érbeadóval,

sem a köziizemi szolgáltatókkal szernbel} nem állhat fenn díjtartozása.

Felelŕĺs: az obuclai Vagyonkezę\(i Zľt- vezeńgazgatoja
Ilatáľidő; 2022. /łpľilís 14.
(Srtn,a;tltt 7.f(Í bizoĺtsági tcłg'' 7 igen, egyĺłangú)

1L napĺrepcli nont: A 1033 Budapest IĺI.lĺcľtilct belteľiilet, Fő tóľ 1. szám alatt talĺ{lható'
18019 lrclyľajzi szám alatt felvett, kivett Zichy kastély egyiittese
nregnevezésiĺ ingatlan 19/100 aľányú kłizłis tulajĺloni hírnyaĺlának
ľoszot képező ĺngatlanrészek filmfoľgatás cóljáľa tłiľténiĺ
béľbeadása a KoBUCI Keľeskedelnri ós Szolgáltĺtó Kft. számáľa

Puskás ľóter clnłĺk: Kéĺdés, ész'ľęvételhiányában, felteszi szavazťtsta az eloteľjesztés szeľinti

h atŕlľ ozati j avas l atot'

Buĺlapest Főváros III' Keľület, Obuda_I}ókásnregyeľ onkoľnr ányzłź Pénzĺigyio

Trrlajĺlonosi és Vagyonnyilatkozat_lĺezelő Bizottságának

l1'lĺ2022. (III. 9.) batńrozata

A Bizottság Buclapest Főváľos III. Keľület ĺlbuĺla-ľretásnregyeľ Önkonnányzat

Képviselő-testiiletének az onkonrrányzat vagyonal'ól és a vagyorrtáľgyak feletti

tuląidonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 1712014. (VI. 2.) önkormányzati ľenclelet 16. $

(1) bekezclésének b) pontja alapjäl ťlgy hatáĺoz, hogy

hazzáj,átvja Magyaľ Állar'l tulajdonát képezo 1033 Budapest II1' kcľĺilęt bęltęľiilet, Fo

téľ 1. szánr alatt található, 18019 liclyľajzi szźĺn a1att f]elvett, kil'ętt Zic.hy kastély

egyiittese megnevezésu iĺlgatlan Budapeśt Fĺlváros lII' kerĹilet Óbuĺla_l]ékásnregyeľ

o-nkormanyzđt által, vagyclnkezelési szerzĹĺdés alapján lraszrosítotl 19/100 aľárryŕr

ktjzös trrlájđoni hányaclának ľészét képcző, a jelen llaLározaÍ ęlválasztlratatlan

nrellćkletęt képezo a\apľĄz.cln rĺegjelölt, összĺ:sen 1 15,91 m2 alapteľĹiletű

épületľészeinek. ĺjlm'ľoľgatás céljfua2aLL.mfucius 6' és 10. kozött, 5 napos időtartanrľa

toľtćnő bérbeaclásálroz a KoBUCt Keľeskeilelmi és Szolgáltatćl Kit. (szóklrely: l038

Buđapest, Szentháľonrság utca 22., cégjegyzékszinll: 01-09-18429Ż, adószám:

14690219-2-41. kópviselŕi: Kaszap Cjáboľ Eľnő tigyvezet(i) ľasr'éł'e 482.765,-'Ft béľleti

ĺlÍi ľejében.

A llĺszz:ćĄtłruIás kizárólagosan a .!elzett ingatlanľész lrasználatára voĺiatkozik,

közrnűszolgáltatást nem taľtalmaz.

A jelen hor7/ýtruil.źls nem zźsjaki a tęrvezett fbnkció kapcsťrn csetlegesen szlikséges nrás

hatisági engeclélyek illetvę egyćb hozzáiáľulások, rryilatkozatok KOBUCI
Keľeskeĺlehĺi és Szolgáútató Kft' általi beszeľzćsćnek kötelezettsćgit, azok'at nem

helyettesíti. A teľvezett 1'unkciÓval kapcsolatos, esetleges munkálatclkat a KOBI]CI

10

€



Kereskec]elmi és ĺJeolgáltató Kft' saját koltségén, lnegtéľítési igóny nélkiil kĺiteles

elvćgezni, előzĺlekkel kĺrpcsolatosan az Önkclnrrányzattal szęnrben semmilyen jogcímen

nenr tánraszthat kĺivetelést.

A KQB{JCI Kereskec1elĺni ĺ3s Szcllgáltató Kĺi. valarrrcnnyi esetleges nrunkavégzćst

kijteles úgy nregszeľvezni, illetve a filmforgatást olyan lnódolr lebonyolĺtani. hogy az az

irlgatlan többi ľészćnek ľęnĺleltetésszeľťr lrasz-nálatát ne akaclályĺ>zza. /\ KoBt]CI
Kóľeskedelnri és Szolgáltató Kft. köteles gonclĺrskodni az ingatlan állagának

rnegóvásárÓ.r, az ópú|etekben. ĺ'elópítményekben, beľendezési, t'elszerę]ési táľgyakban,

épĺilettaľtozékokban, szeľelvényeklreir. téľbrrľkolatokban, keľítósekben, világĺtás

eiemeiben stb' a ľencleltetésszeru valanrint a neĺr ľendeltetćssz.eru vagy gondatlan

lraszná|atbĺ5l bekövetkezo mcghibásoclások, ľongálások' káľok (ideéĺtve a velę

kapcsolatban állÓ iogi vagy teľnrészetes személyek által okozott káľok) kijavításának,

elháľításának, íllettĺleg az esetleges könryezetszennyezćs káľmeĺrtesítósének költsége a

KOI]UCI Keľeskeĺlelmi és Szolgáltató Kĺ1-t teľheli.

Az Önkoľmányzat a filmĺ'orgatás soľálr esetlegesen bekövetkező balesetek,

káľesenrények tękin1gtéberr fęlęlőssćgét ltifejezetten kizár'ia. A béľleti szeĺ:zŕĺdésben

ńgziteni kell, hogy a helyszín biztosításálak ĺrregszeľvezóse, valamint a Íilrnfoľgatás

lebonyolításával kapcsolatos felelősség (ideéľtve a szemćly- ćs vagyonvéclelmet, a

munkavéde\ffii, tľ:Z}łędelmi eloíľások betaĺtását, a szi'ikséges higiéniai feltételek

biztĺ:sítását stb.) telies köľiien..a KOI]UCI ĺ(eľęskedelnri és Szcllgáltató KÍŤ-t teťheli,

ezz,el osszefĹiggésben az Öłrkonrrányzattal szemben serrrmilyen igényt nem

éľvényesíthet.

A KoBUCl Kęľeskedelmi és Szolgáltató Kft. a béľleti szeľzőđés lejánának hatámapjan

köteles a béľelt ingatlanľészt ingóságaitól kiriríteni, az esetlegeserr Í'elhalmozott

lrrrllaclékot ę|szěł|lítani, azingatlantószt azátadáskoľi állapottal megegyezĺĺęrr az obudai
Vagyonkezelő Nonpľo'ť:ltZľt' birtokába _ jegyzókönyv fblvétele mellett * visszaadni.

Felelős: az Óbudai Vagyonkezel(\ Zrt. vczé,'igazgatőja
Határiđő: 2022. március 10.

(Szcwazott 7.fő bizottsdgi tery: 7 igen, egyhangú)

l ?. łlapirenĺIi nĺlnt:. Tulajdonĺlsi hozzájáľulás kłizmíiĘtesztóshcz ĺr lludapest III. keľĺilet
18018 helyľajzi számú ingatlan tclĺintetében

Puslĺás Péter elnłĺk: Kéľi az eltiteljesztot' hogy a jegyzĺlkönyv szánráľa ľöviclen isneľtesse az

e1őteľiesztćst.

Gyimóthy Balázs 
'vagyonkezelési 

ignzgntĺ Óvľ Zrt.: K:oľćlbban sztiletett tobb döntés is'
hogy a l.ŕirro'eg Óbuaáéń Konzoĺciunr egy ťeilesztést hajt vógľe' a" Óbrrđa kapuja' pľojekt

teióteben. Er.tezett egy rrregkeľesés, hclgy kÔzrnťrfujlesztĺíst szeľetnének kivitelezni, ahol a vízi
koznrrĺ rralamiĺ:lt az e}rlrez csatlakozó csatoľna és csapadékvíz elvezeta kozĺnűĺ'ejlesztésľől lenne

szo. Azé,rt keľült be utÓlag a Bizottság elé, meľt több hozzájáľrrlást is vár1ak, pólĺ1íłul a BKV-
tó| és a BKKłÓI, valanrint a Vizlnuvęlĺtol is kéľtek elŕizętesen e|vi hozzźljťrľu]ást. Ezęk a
hozztýfuuilźlsok az iilés elótt érkeztęk llreg. Kéľi a napiľencl elfĺlgaciŕrsát' ľnivel ezeket a

kozc1lłĺvĺĺben vćgľe kell hajtani, hogy a pľojekt ne szenvecjjen nagy káľokat és további

lralasztást. I]zért keľĹilt táľgyi tćłna el oĺeľj esztésľg.
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ĺlľ" Kiľchhof Attila vazóľigazgato oVN Zl"t,: A lratáĺozati javaslat első ľószébol a,,birĺí
ktizmiífejtesztĺlshez" kimaľaĺit, ez,ert a következők szeľint kéľi kiegészíteni: .,A Rizottság az

onkoľńányzat vagyotrłiľÓl és a vagyontáľgyak Í-eletti trrlajclorrosi jogok gyakoľlásáľol szóló

1712014. (Vt. 2.) ollkoľrrrányzati ľendelęte 18. $ (2) bekezdĺise alapjárr kapott felhatalmazás

alapján javasolja a polgáľnrestcmck a tulajrlonosi hozzájáľulás nregadásŕrt a jeleĺr clőteľjesztés

'ođiékl.tetképe,zł5nrűszakitaĺtalonĺĺa1,,WaBudapestIĺI.keľiiletl80l8 hľsz.-ú ingatlan 272,24 m3-es ingatlanľószét tertiletbéľleti szeľzťidćs keľetóben béľlő

Minoségi obuclaén Koneoľciuĺn konzoľciunrvezetője, a Kotnmunikáció és Imázs ĺntézęt

Kutató és Szolgáltató Kft. (székhely: 1051 l]trdapest, Vígacló téľ 3., 1' lépĺ:sĺlház TYI1r,

aégiegyzekszálrr: 01-09-928512, aĺlószánr: 14915279-2-41, képviseli: Somogyi '/-.o|táĺn

iigyvezeto), ĺészłśľe az a|thbi taľtalommal :''

Ptlskás Péteľ elniilr: Kóľrlés, észľevétel lriányában, ľęlteszi szavazásľa az előterjesztés szeľinti

ha11;ľozali javas|atot./řgłelelnbe véye dľ. Kiĺ'chhof Áĺĺilavezĺźriq:azqaĺĺi kiegĺlszítésél.

Buĺlapest Fiĺváros III. Keľĺilct, obucla-Békĺ{smegyeľ onkoľmőnyzat Pénzĺigyĺ,
Tulajdonosi ós Vagyonnyilatkozat_liezelő Bizottságának

1t2lŻ0ŻŻ. 0Ir. 9.) hatáľozata

A Bizottsirg * .figłeł.enbe vélłe dr. Kiľchhof Áttila vezérigcĺzgaĺó kiegészítćsét * az

Önkoľmárryzat vagyonáľól ós a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi j<lgok gyakoľlásáľt1l

sző\l 17Da14. (u' 2.) önkorĺrrányzatí ľęnclelete i8. $ (2) bekezdćsę alap.ián kapott

ťelhatalmazás alapján javasolja a polgáľmesteľnek a tulajdonosihozz'źtjárulás megadását

a.ielen eloterjeszÍes mellćklefét képezo műszaki tartalomnral híró közmĺÍfeilesztéshez a

Budapest III. keľtilet 180l8 hľsz._ú ingatlan 272,24ln2-es ingatlanľészét teľtiletbéľleti

szsrzíiđés keľetébęn béľlĺi Minőségi obudáéft Konzoľciunr konzĺ:rciumvezetője, a

Konrmunikáció és lmázs Inlézet Kutató és SzolgáltatÓ KÍl. (székhely: 1051 l}udapest,

Vigadó téľ 3', 1. lépcsőházTY l1., cégtregyzékszánr: 01-09-928512, adôszźtm: 14975279'
2-41, képviseli: Sonrogyi 7.oltin iigyvezető), ľĺjszéľc az alábbi tartalommal:

* A tervezett beľuházás kapcsán esetlegesen szĹikséges szaklratĺisági és egyéb

engeclélyek, hozzájćĺrułlások, nyilatkozatok beszerzése a Konrmurrikáció és Inrázs

IniézetKft. feladxa és felęlossége, az Önlĺormányzat ebbélli felelősségćt kizárja.
* A Konrnrurrikáció és Inrázs Intézet Kft. nem jogostrlt kö1tsógeinek rrregtćľítésélrez,

tuĺĺomásulveszi,lrogy a beruházás megvalósulásával az onkonnŕłnyzat tuląidonába

rrregy át. Konrmunikáció és Imazs Intózet Kft.-nek tudomásul kell vennie, lrogy a

bęľtllrázás feltétele, llogy a'zza| összeÍiiggésben sem tsuclapest Fováľĺls III. Keľület
obuaa_nekásmegyer Č5nkoľn''ányzattlła|, sem perlig az obuclai Vagyonkezelő
NonpľoÍit Zl-t-ve1 szetrrben nein léphet Íbl seĺnlnilyen jogcínren nregtéľítési,

beszánrítási vagy káľtćľítési igénrryel, trtdomásul kęll vennie továbbá, hogy a

berulrázás ĺryomátr az ingatlarrlral ĺjsszeíiiggésben senrmilyen foľmában nem léplret

ĺbl tulaj donj clgi.i génnyel'
Feleliĺs: az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľo l'lt Ztt. vez.érĺgaz'gatőja,

Hatáľidŕĺ: 2a2Ż. tĺptilris 15.
(Szĺłvazoĺĺ 7 ./ő'l:i z o ł ts ťłgi ĺ ĺl g.' 7 i gen, e g1lhan gti)
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Puskás Péteľ ĺllnłik: A további napiľendi ponĺokat a Bizottság záľt Ĺilésen táľgyalja, ezéľt

megkéľi a jelenléviĺket, hogy csak azok maradjanak a' tefembęn, akiket a záľt tilés napiľendjei

éľintenek.

Á zciľt tilésen l I3 _ 1 } S-ig 'sziiĺetĺek łłtltóľoztłtok,

K.m.f
. 1-j'-'}

ŻI: '

DeľĺIa Áĺtám Pó{eľ

i egyzćĺkłinyv-hiteles ítő
bĺzĺlttsági tag

elnłĺk

ąi';
Biró 'Ąľr,"Agňes
jegyzőkönyvvezeto

dr' Gartai Zollán Tamás

ä:rť.ä".
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