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A Rudapest ľőváľos III' Keľület, Óbucia-Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-testületćnek

Pónziigyi, Tulajĺlonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottsága
2022. május 25-ón 15 ĺiľai kezdettel megtartott nyĺlt iiléséľől.
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Faľkas Balázs
ori László
SzabÓ Ákos
dr. Szenclľőĺii Csaba
Ujfalvi István
Zábó Attila
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bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag'

Jelen vannak tĺlvábbá; Czeglédy Geľgő alpolgáľmesteľ" f)ľ. Bots Dénes jegyző, Vecsey-
Füzes Máľta főosztályvezető, Hoľváthné Kovács Andľea oszťályvezeto, Dľ. Spiegler Tamás
föosztályvezeto, đr. Urbán Péteľ Íőosztćůyvezetó, Kisné Balázs Enikő főosztályvezető, dr.
Szabó Zsuzsannamb. irodavezető, dľ. Sębők Zolttnosztáiyvezető, Kiss Gyulatęlekéľtékęsítési
és telekalakĺtási ügyintézo, Czékó Gábor ogvN Kft. tigyvezsto. igaz;gató, Patics Petľa
tigyvezető igazgat(l obuclaĺ Paľkolási Kft.' dľ. 'Kirchhof Attila Ómq zľĺ. vezéľigaz,gati,
cýimotlry Ďalázs vagyonkezelési igazgatl ÓvN Zr,t., I_Ierbák Zsolt Szent lr{aľgit
I{endelőintézetNonprofit Kft. gazdasáłgiigĺu.gató,Novák Zsolt KSZKĺigazgatô és Biľó Agnes
jegyzőkönyyvezęto.

Puskás ľéteľ elnłik: Mindenkit köszöĺrt a Pénziigyi, Tulajdonosi és Vagyonlryilatkozat-kezeló
Bizottság 2022. májtrs 25-ei ülésén' Megállapítja, hogy a Bízottság hatáľozatképes, teljes
létszámmal (9 Í',ő) jelen vannak, az ülést 15 óľakoľ megnyitja.
Felkéľi Zábő Attilabizottságí tagot a mai jegyzőkönyv lritelesítésóre' aki a felkérést elfogadta.
Kéľi, szavazzanakZábó Attila bizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítő szemólyéľől'

Budapest Fővĺíros IlI. Kerĺilet, obuda-Ilékásmegyeľ Ônkoľm ányzat Pónzügyi,
Tulajdonosi ós Varyonnyilnŕkozat-kezelő Bizottságr{nak

183 lŻt22. (v. 25.) hatáľozata

A Rizottság úgy hatĺĺľoz, hogy a mai iilésérŐl kćszĹilt jegyzĺikĺinyv hitelesítőj évé Zŕlbő
Ättila bizottsági tagot választja meg.
(Szavazatt 9.fő bizĺlttscigi tag: 9 igen, egĺhangĺi)

Puskás Péteľ elnłik: A Bizottság üléséľe szóló meghívó kikĺildésľę keľiilt, anrelyen
harmincegy nyílt, és hatztlľtiilésen tárgyaland(> napiľendi pont szeľępęl' Felvételľe javasoltként
érkęzęttkettŐ előterjesz.tés a ,,I)ĺintés az obuclai Renclęlők Egészségügyi Szolgáltató Nonpľofit
Kl\. Ż021' évi l]ves Beszámolójának elfogadásáľól'' valamint ,,A Budapest 1lI. keľtilęt, Ż1956



és 2l958 helyrajzi számri ingatlanok megosztásao'cĺmmel, amclyeket javasol napiľendre venni

a nyílt ülés napiľenĺtjei utan. Javasolja továbbá, hogy a kiktildött rneghívó szeľinti 2l ' napiľendi
pontot záľt üléserr tárgyaljak.
Tájékoxaýa a bizottsági tagĺlkat, hogy a kiküldłĺtt meghívi szęrinti 6. és 9. napiľendek

elđterj esztésęilięz érkezett kiegészítés, amelyek i el Lęmzöęn'ľelügyclő bizottsági j e gyzőkönyvek
és a napiľendek tárgyalásánál figyelembe ĺbgiák venni'
Kérđés, észľevétel hiányában kéľi, hogy szav'azz,anak a kiküldtitt mcghívó szeľinti napiľendrol

az ismertetett móĺlosĺtásokkal együtt.

Buĺlapcst ľőváľos IlI. Keľĺilet, obuĺla_Békásmeryer onkoľm'ányzat Pénziiryi,
Tulajdonosĺ ós Yaryonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

l 8412022. (V. 25.) határozata

A Bizottság űgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIITEND:
Nvílt iilés
1. ouuda_gekásmegyer Önkormrányzat 2a21. évi költségvetésének végľehajtásáról

szóló beszrám olő (Zar szamadás)
El{ĺterjesztő: dľ. Kiss Lźłszlő polgáľmester

2. Rendęlet_tetvęzet az Önkoľmtnyzat 2022. évi összevont költségvetósérĺĺl szóló
3 9 l 2a21 . (XiI. 2 1 .) önkormányzati ľendelet módosításáľól
Előtcľjesztő: dr. Kiss Lászlő polgaľmester

3. Tulajdonosi hozzĄárulás meghosszabbítása a Sza|ézi Intézményfenntaľtó ľészéľe

b etuházäs me gvaló sítasához
Etőteľjesztő: dľ. Kiss Lá-szlő polgáľmesteľ

4' Äz Óbuđai Vagyonkezelő NonproÍit Zrt. 2021. évi éves beszámolójának
és 202ĺ. évi üzleti jelentésének elfogadása
Előteľjeszt őz Czeg|éďy Geľgő alpol gármesteľ

5. obuda_Bekásmegyer Városf"ejlesztö Nonpľofit KÍt. 2021. évi beszámolijanak
elÍbgadása
Előteľjesztő: Czegléđy Geľgő alpolgármester

6' Óbuĺta_ľłékásmegyeľ Vĺáľclsfejlesztő Nonpľofit Kft. Ktizszolgáltatási szeľződés
módosításának és az ALapítô okirat kapcsolódó módosításának elĺbgadása
Eliĺtcľjesztő: Czeglédy Geľgő alpĺrlgaľmesteľ

7. Az Eseľnyős Óbudai Kultuĺális és Spoľt NonpľoÍit Koľlátĺllt F'elelósségii 'ĺ.'áĺsaság

2021 . évi beszámolój ának és kiizhasznúsági j el enté sérrek el fb gadása

Előterj eszt łí z Czeglédy Geľgo alpol gáľme steľ

8' Az Óbudai Kultuľális Közporrt Nonpľofit Koľlátolt Felelősségií 'I'áľsaság 20Ż1. évi
beszámolij arrak és közhasz.núsági melléklętének elfo gadása

Előterj cszt ő: Czegléý Geľgo alpolgármesteľ
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9. Döntés az Óbuĺlai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonpľofit Kft. Szent Maľgit
Renđelőintézet Nonpľoťrt Kft-bę töľténő beolvadásáľól (A-ts)
Előterjosztő: Cz.eglédy Geľgii alpolgármester

10. Bp' tll. ľlÓľián téľ 3' szám alatti ingatlan alapĺti ĺ:kiľatának el{bgadása
Iiliĺterj eszt ő z Czeglédy Geľgő alpol gárnresteľ

11.'ľulajdonosi hozzájáľulás módosítása a Mésziĺly Focisuli SportegyesĹi)ęt' źůtal' az
önkormányzati tulajđonú 6232l/53 hľsz._ú, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3.

szám alatti ingatlanon teľvezett értéknövelő beľuhĺŁás kapĺ:sán

Előteľjesztő: Czeglćđy Gergő alpolgĺĺľmesteľ

12. Tulajdonosi hozzájáľulás megadása a MoL Magyar olaj- és cŁipari Nyľt. részére

a ĺaz: Budapest, Mozaik utcai 19310/3 helyľajzi számú, 6'850 m2 alapteľületú
ingatlan i.900 m2 nagyságú része vonatkozásában a2022. évi Sziget fęsztivállal
összeÍ'iiggćsben
Előterjeszt ő: Czegléđy Geľgó alpolgáľmesteľ

13. Tulajdonosillozzŕljźlrulás megadásaa3543/5362aúnyban önkoľmányzati tulajdonú
16247/2 hľsz._ú, 1032 Budapest, Gelléľi Andoľ Endľe utca 8. szám alatti ingatlanon
álló volt nővéľszálló épület bontása, illetőleg a teľület későbbi, építési f'elvollulási
terĹiletként történö hasznźiata táľgyában
Elöteľjeszt & Czegléďy Geľgő alpolgármesteľ

14. Döntés a Buĺlapest III. keľület, belteriilęt 18018 helyľajzi sztlműingatlan 27Ż,24 fił-
es ľészét béľlő Minőségí Óbudaeľt Konzoľcium teľületbérleti szeľzódésének
módosításáľól
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgáľmesteľ

15. Javaslat a 2023. januĺáľ i-ével megrijítandó vezetékes- és mobil internet- és

hangszolgáltatások, valamint a szof[veľlicencek beszęrzéséhez kapcsolódó
kő zbęszeľ zé si p aly ázatok ki íľás ához
Előterjeszt 62 ę7eglédy Geľgö alpolgánnester

76. Az Esernyős Óuuaaĺ Kulturális és Sport NonpľoÍit Korlátolt Felelősségu Taľsaság
cél feladatainak e llátasaľa me gáll apodás me gkötése
Előterjeszt őz Czeglédy Gergő alpol gáľmesteľ

17. A mikromobilitási eszközĺjk szabtĺlyozásŕxal kapcscllatos egyiittműködési
megállapodás aláírása a Fővárosi ol*oĺmarryzattal
Előteľjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgáľmesteľ

1,Í]. Az obudai Paľkolási Nonpľofit Kft.zaa'. évibęszámolójának elfogadása
Eliĺteľjesztő: Béľęs Andľás alpolgármester

19. Dťjntés a ''F'lóľián téľ fejlęsztéséľe iľanyuló kĺ:nĺ:epcióteľv ĺblhasz.nálási jogainak

átadásáľól''
Elíĺteľj eszt ő : Czegléđy Geľgő alpo l gármesteľ

20' Döntés keriileti ,,Sportpálya felújítási pľogľam'' 2022, évi fedezetének biztosĺtásaľól
Előterj eszt ő : Czeg!éĺIy G eryo alpol gáľmester
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21. Döntés a Budapest tĺI' keľület, belteriilet 17823 helyľajzi sziĺmú ingatlan
1008il6142 méľtékťr' önkoľmányzati tulajdoni hanyadát megtestesíto
Textilmúzeuĺn ćpiiletc pinceszirrtjének bér'bea<lásáľa vonatkcrzó nyilvános
ptůyćuatr(ll
fuldteľjesztő: dľ. Kirchhof Attila vezerigazgatĺi, obuĺlai Vagyonkezelő Nonprofit
Z;tt.

22. A Bp., III. ker. 1682215 hrsz. ö'nkoľmányzati tulajdonri ingatlan közterület-
szabáůy ozással és telekalakítás sal ve gye s éľték e sítése
Előtcľjcsztő: dľ. Kiľclrhof Attila v ezéńgaz,gató, Ĺ)budai VagyonkezelŐ NclnproÍit
ZrÍ.

23' 
^ 

Bp., III. keľ. 65095 lrľsz. önkormtnyzati tulajdonú ztwlany telek éľtékesítése
Előterjesztő: dľ. Kiľchho.ľ Attila vez'éňgazgató, obudai Vagyonkezelő Nonprofit
7Í1.

24' Döntés a NAGY-S Zo:L 

^"R 

Szolgál tató Bt' méltányossági kóľelmłśľő1
Előteľjesztő: dr. Kiľchhof Attila vezérigtugatÓ, obudai Vagyonkezelő Nonpľofit
Zrt.

25. TeľĹilętbérleti szeľződés ismételt megkötése a CAIł-AMERICA Kft-vel a 1039

Buđapest, Királyok iltja 6367315 hľsz'-ťr ingatlan 300 m2 alapteľületii részének
vonatkozásában (gépkocsi parkolás funkcióval)
Előteľjesztő: ĺ1ľ. Kiľchhof Attila vezéľigazgató, obudai Vagyonkezelő NonpľoÍit
Zrt.

26' Döntés a 14668/N26 hrsz.-ú, 1036 Budapest, Galagonya utca 4. sztlm alatti, 52 m2

alapteľĹiletÝ., önkormányzati tulajdonú irodahelyiséget koľábbaĺr bérlő BG
BETONMÜI-IELY Szolgáltatl Kft . ľészletÍjzetési kéľelméľĺil
Előteľjesztő: dr. Kiľchhof Attila vezérigazgató' Óbudai Vagyonkezelő NonpľoÍit
Zľt.

27. Döntés az az ÄMEP Gastľo Ktł.20655/t 89 hľsz.-ú ingatlan 588 m2 nagyságri ľésze
vonatkozásában t'ennálló teľiiletbéľleti szerzŐĺlésének kťizös megegyezéssel történő

megszüntetésére iľálryulĺi kéręlnréľől
Eliĺteľjesztől dľ. Kiľchhof Attila vezéńguľ-gató, obudai Vagyonkezelő Nonpľofit
Zrt.

28. A 1033 Brrdapest lII' kenilet bęlteľüięt, I.ĺJ tćľ 1 ' szám alatt találhatÓ, 1 80l 9 belyłajzi
szám alatt felvętt, kivett Z,ichy kastćly együttese megnevezésii ingatlan 19/100
aľányú közös tulajdoni hrínyadanak részęt képező, 2.316 m2 alapteľĺiletiĺ udvarľćsz
kulturális ľendezvény céljfua töĺtérrő biztosítása a Magyaľo*zági Bvangélikus
Egyhaz szźlrrĺara
ľlőterjosztiĺ: dľ. Kirclrlro-ĺ' Attila vezórigazgatÓ, obudai Vagyonkezelii Nonpľĺ:ĺrt
Zrt.

29. Béľlőkijelölési jog áthelyezése (1)
E lő teľj es ztő : Dľ. Ki ľchh o ť At li1a v ezéń gazgato
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30. Béľlĺikiielolési jog átlrelyezése (2)
Előteľj esztő : D ľ' Kiľchlrof Atti la vezéľi g a'zgatő

31 . Döntós az Obudui Rendelők Egészségiigyi SzolgáltatÓ NonpľoÍi tKlft.2a21" óvi Évcs
Beszámolój ának el ĺb gaclásáľól
trlőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

32. A Brrdapest III. kerĺilet, 21956 és 21958 helyraizi sz,ámű ingatlanok niegosztása
E lőteľj eszt ő : Cz,e gléđy Geľgő alpo l gáľmesteľ

Zárt ülés
33. ,,Villamos eneľgia beszerzés'' táľgyú köz'beszerr,ésĺ eljáľás lęzaĺása

Előteľj eszt ő z Czeglé,dy Geľgő alpol gárme ster

34. Dö,ntés a Budapest, belteľĺilęt, IlI. keľtilet 18910/177 hľsz., l89i0/l78 hľsz. és

l8910/179 hrsz., teľmészetben a ľIuszti riton elhelyezkedĺĺ gaľŁssoľ iogi
ľendezéséľő1
E lő teľj eszt ő : Czeg|é.dy Gergő alpĺl l gáľmesteľ

35' Döntés a ''Jókai utca felújítása'' tárgyú közbesz,erzési eljárás megindításáľól
Előteľjcsztő: Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

36. Méltanyossági kórelem a III. keľĺ'ilet, Beszteľce utcai közteľĹilet(Beszteľce utca 20-

26. szám elotti szakasz) 450 m2_es ľészének basznáůata után fizetendő közteľĹilet
használati díj csökkentése ĺigyében.
Előterjeszt őz Czeglédy Geľgő alpolgáľmesteľ

37 . Mé|tanyossági kéľelem a III. ker. Ftist Milán utca 18-24. alatti társasház szigetelése
kapcsán, a 2021.l0.0l-tal 202l.|0.29-ig tartÓ időszakľa nregállapított közteľület
használati díj' 90 %-os csökkentése ügyében
Előteľjesztŕi: Czeglédy Geľgő alpolgámesĹeľ

38. iII. keľ. Losonc utcától északľa a 60001 hľsz-ú Duna meĺ]eľ 1475 m2-ęs részének
egy évet meghaladó hasznźlIata, illetve méltányossági kéľelem a használat kapcsán
Előteľj eszt ő z Cz,e gIéđy Geľgő alpol gármesteľ

39. III-. ker. Kossuth L" ĺip' 6000l hľsz_ú Duna męđeľ (külteľiilet) 1550 m2-es ľészének
egy éveľ meghaladó használata, illetve méltányossági kérelem a használat kapcsán
Előteľjcsztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

(Szavazott 9 ĺő bizotĺsógĺ tełg: 9 igen, eghangił)

1. nanjŁendi pont: ŕrnuan-nokásľnegyeľ Onkoľmányzat Żax. ĺivĺ köttsćgvctésénclĺ
vé gľeh aj tásá ról szólĺĺ bcszá nro ló (Zár számaĺJ ás)

ľuskás ľéteľ elniik: Kéľdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazásraaz eloteľiesz.tés szeľinti

hatáľ o zati j avasl atot.
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l|trdapcst lTiĺv:iľos ItI. I(eriilet, Obrrĺla-I}ćl<ásnlcgycr ť)nkoľlnányzat Pónziigyi,
'ĺ'ulnjĺlollĺlsi ćs Vłgyonllyil:ltkoznt-kezclĺĺ Ilizottsĺĺ gĺĺnĺlĺ

l.85 12$22. {V. 25") hatiĺľĺlzata

A Rizclttsilg ťrgy hatilľtlz, łlogy javasolja a l(ćpvisel<i{estĹilctnck az Obucia-
ĺJékťrsmegyeľ ŕ)llJ<ĺxlnĺĺlryzĺrt 202l. évi költségvetésének végreha.itĺisĺłĺÓl szólĺi
előteľiesztés 1-llegtáľgyalťrsát és a ľeĺrclelet_teľvezet lĺćpvise1ő-testĹi1eti előterjesztés
szeľinti tat1alomnral tcĺľténő elÍbgaclását'
(Szclvĺlzoĺĺ 9.fő bizoĺlsc?gi ĺtlg: (l igen, 3 laľĺózlĺot{ós)

2. naniľenđi nont: Renĺlelet_ter'vezet ^z onlĺoľm;inyzat Ż$22. óvi iĺsszevont
tĺiittsógvetósóľőI szólĺi 39/Ż02l. (XIr. 21.) łinkoľmŕrnyz:rti ľenĺlclct
nlĺidosításĺlľól

ľuskrĺs Póter elnłik: Kéľclćs, ószľevétel hiállyában. f'clteszi szavaz'ásta az előteľjeszĺćs szcľinti
lratáľozati j avasl atot'

I}uĺlapest lł'őv:iľĺls ĺIl. Keľület, obuĺla-I}ćkásmegyoľ 0nlĺoľmť,lnyzat I'énziigyi,
Tulajĺlonosi ós Vĺgyonnyilatkozat-kczclő llizottsĺĺgĺĺnalĺ

18612022. (V. 25.) hatiĺľozata

A Bizottság ilgy hatátoz, hogy .iavasolia a Képvisclőłestülctnek az Önkoľmćłnyzat
2aŻ2. évi összevont kiiltségvetéséľ(il szťllĺi 39/2021. (XII' 21.) önkonrrányz.ati ľendelet
mótlosítirsáról szÓló ľendęlęt-teruezet megtitľgyalásćttés kćpviselő-tęstülęti eliterjesztés
szeri nt i taltalonr mal töľténő el Í-ĺ: gacl á s át'
(Szavazott 9.fő bizoĺtsdgi tcĺg: ő ig,eľl, 3 taľtĺ5zkoĺ{ĺis)

3. naľrirenĺlĺ pont: Trrlajdonosi hozzájárulris nrcglrosszĺbbítása :l
lntózln ĺinyÍ'en n ta ľtŕt ľészó re b erulr ázás mcgva lós ításťr h ĺlz

Szalézi

Puskás Póte ľ clniilĺ: Kérclćs, észľer,étel hiirnyírbĺłlr. l'eltcszi szłvztz.:ásra az el(iteľiesztés sz.eľirrti

hatźĺr ozali j av a s1 a t o t'

Buĺlapest Fiĺvrĺľos IItr. Keľĺilct, Óbuda-Ilókłisnrcgycľ onlĺĺlľm Ínyzzlt Pćnzíigy|
'ľrrl:rjdĺlnosi ós Vagyonnyilatkĺlzat-kczol(ĺ ĺ}izottságánllĺ

l87 ĺŻ0Ż2. (v. 25.) hatáľozłt:r

A IJizottság ťlgy lrzttáľĺrz, hogy 'javasolia a l(épviselti-testĺiletllek az ,,'ĺ'rtlztjclonosi
hozzitjáru|ils lneghosszabbĺtĺłsa a Sztllrć'zi lntóznlćnyťenntaľtó ľćszéľe berLlházás
megvalÓsítástł|'lc>z." cirĺlil előteľjcsztćs nl*gtťrľgyalását és a lĺépviselő-testiileti
ei o tel'| esztćs szęrinti tttľtzrl onl trral ĺiiľtćllći e l -ľo gaclŕrsĺrt.

(Szcłvcłzoĺĺ 9.lő bizĺłĺĺ,łúgi ĺĺlg: 9 ige n. e gyhungl')
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{. napirenĺli pont: 
^2, 

itruĺai Vagyonkezelő Nĺlnpľofit Zrt. 2021. évĺ éves
beszámolĺĎjának ós 202l. évi ĺizleti jelentésének elfogadĺ{sa

Puskńs Péteľ elnłik: Kéľdés, észľevétel hiányában, feltęszi szavuzásraaz előteľjesztés szeľinti
hatáľozati j avaslatot.

Budapest ľőváros III. Keľület, Óbuda_Békásmeryeľ Onkoľmńnyzat Pénzĺiryi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezclő Bizottságának

188/2022. (V' 25.) határozata

A Bizottság rigy határoz, hogy javasolja a Képviselö-testületnek ,,Az lburtaĺ
Vagłonkerelő Nonpľofit Zrt' 202] ' évi éves beszómolója és 202L évi üzleti jeĺ,entłćsének

jĺivćłhagłcÍsa" címťl előteľjesztés megtáĺgyalását és a képviselő-testiileti elóteľjesztés
szeľinti taľtalommal töľténő elľogadását.
(Szavazott 9./ő birottsági tag: 9 igen, egłhangú)

5. napĺrendi pont: otuda_llélĺłsmegyer Városfejlcsztő Nonpľofit Kft. 202l. évĺ
beszám olĺij ĺĹnak elfogadása

Puskás Péteľ elnłik: Kéľdés, észľevétel hianyában, felteszi szavazásra az előteľjesztés szeľinti
határ ozati j avas 1 atot.

Budapest ľő'váľos III. Keľĺilet, Óbuđa.Békásmegyeľ Onkormán7łzat Pénzĺigyĺo
Tulajdonosi és YagronnyÍlatkozat-kezelő Bizottságńnak

fig naŻŻ. (v. 25.) llatár ozatl

A Bizottság tigy hattnoz, hogy javasolja a Képviselő-testiilętnek az ,,Óbuda-
Békásmegyer Város'ľejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi besz&rrolójanak elfogadása''
címil előteľjesztés megtaľgyalását és a képviselö_testrilęti előterjesztés szeľinti
taľtalommaltöľténő elfogadását. ''t

(Szavazott 9 fő bizottsdgi tag: 9 igen, eg,lhangú)

ó' nanĺľenĺti ponti ĺiuuaa-ľokásmeryer Váľosfejlesztő Nonpľoťit Kft. KłizszolgĺĺItatási
szerződós mĺidosítĺĺsának és Iz Alapĺtó Okiľat kapcľolĺĺdĺó
módosításának elfogađása

Puskás ľéteľ elntik Az előteľjesztéshez utólag érkezętt a Feliigyelő Rizottság ĺilésének
jegyzőkönyve. Kérdés, észrevétel hianyában, 't'elteszi szavazásľa az előteľjssztés szerinti
hatĺĺľĺ:zati j avaslatot.

Budapest ľ'őváľos III. Keľĺilet, Óhuda_Békásmegyeľ Onkorm áłnyzat Pénzĺigyĺ,
Tulajĺlonosĺ és Varyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

t90 ĺ2022. (v. 25.) hatőłr oznta

A Bizottság ugy batároz, hogy javaso|a a Képviselő-test{iletnek az ,,obuda-
Békásmegyeľ Váľosftjleszto Nonpľofit Kft. Közszolgáltatási szeľzćiclés módosításának
és ,łz. Alapító Okiľat kapcsolódó módosításának elÍbgadása'' cĺmii előteľjesztés
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megtáľgyalását és a képvĺselő-testĺileti előteľjesztós szeľinti taľtalommal töľténĺi
elľogadását.
(Szavazott 9 Jő bizottsógi ĺag: 9 igen, egłhangú)

7. napiľendĺ nont: Az Eseľnyős obuoai Kultuľálĺs és Spoľt NonpľoÍit Koľlátolt
ľeletősségii TáľsasĺĹg 2021. évi beszámĺllójának és kłizhasznrisági
jelentésének elfogadása

Puskás Póteľ elnök: Kérdés, észľevétel hiányában, ľeltęszi s'zavazásra az előteľjesztés szeľinti
hatär ozati j av asl atĺi t.

Budapest Főváľos III. Keľiĺleto obuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat PónzÍigrĺn
Tulajdonosí és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsĺ{gának

t9tl?,022. (V' 25.) hatáľonata

A Bizottság ,űgy hxáľoz' hogy javasolja a Képviselő-tcstiiletnek az ,,Eseľnyős lbudai
Kultuľális és Sport NonpľoÍit Koľlátolt }'ele lősségű 'l'áľsaság Ż:021. éví beszránolójának
és közhasznťlsági jelentésének elfogadása'' című elöteľjesztés megtáľgyaIásźtt és a
képviselő_testtileti előteľjesztés szeľinti taľtalommaltöľténő elťogadását.
(Szavazott 9.|ő bizottsĺźgi tag: 6 igen, 3 nem)

8. nallirendĺ nont: Az Óbudaĺ Kultuľĺĺlis Kłizpont Nonpľofĺt Korlátolt ľelelősségiĺ
Társaság Ż0Ż1. évi beszámolójának és kłizhasznrĺságĺ melléklctónek
elfogadása

Puskĺĺs Péteľ elnlik: Kérdés, észľevétel hianyában, feltęszi szavaz'ásraaz előteľjesztés szeľinti
hatrĺľozati j avaslatot.

Budapest ľ'ővĺĺľos III. Keľĺiletn Óbuda-Békĺ{smegyeľ Önkormányzat Pénzügyĺn
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelŕí Bizottságr{nak

D2na2Ż. (v. 25') hatĺ{ľozata

A Bizottság úgy hataľoz, hogy javasoĘa a Képviselő-testiiletnęk az ,,obudai Kultuľális
Központ Nonpľofit Korlátolt Fclelősségiĺ 'ľáľsaság 20Ż1. évi beszámolójanak ós

közhasznúsági melléklętének el'ĺbgadása'' címii előteľjesztés megtáľgyalását és a
képviselőłestrileti előteľjesztés szerinti taftalommal tijľténő elfogadását.
(ĺšzavazotĺ 9./ő bizattsĺźgi tag: 6 igen, 3 tartĺizkodás)

9. napirendĺ rront: Dłĺntés az Óbuĺlai Rendetők Egészségiigyi SzolgáttaÍó NonpľoÍĺt Kft.
Szent Margit Renđelő ĺntózet NonproÍit Kft-be tiiľténiĺ beolvadásáľól
(A-B)

Puskás Péteľ elnłĺk: Kérdés, észľevétel hiányában, felteszi szavazästaaz előteqjesztés szeľin1i

határozati javaslatoĺ'
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Budapest Főváľos III. Keľĺilet, obuda_Bókásmeg;reľ 0nkormńnyzú Pénzĺigyĺ,
ľulajĺIonoľi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

l93 l?lr2Ż. (v. 25.) hatáľozata

A Bizottság űgy łlat'ároz, hogy javasolja a Képviselötestiiletnek a ,,Döntés az obuĺtai
Rendelők EgészségÍigyi Szolgáltati Nonpľofit Kft.-nek a Szęnt Maľgit Rendelőintózet
NonpľoÍit Kft'_be töľténó beolvadásáról (A)'' című előteľjesztés megtárgyalását és a
képviselĺltestĹileti eltlterjesztós szerinti tartalommal töľténó elfogađását.
(Sravazott 9./ő bizottsťlgi tag: 9 igen, ephangi)

Buđapest Főváľos III. Keľület, Óbuda_Békásmegyeľ onkoľm ányzat Pónziigyĺ,
Tulajđonĺlsi és Varyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságĺĺnak

19 4 /2022. (v. 2s.) hatáľozatĺ

A Bizottság tlgy h.atfuoą hogy javasolja a Képviselő-tęstülętnek a ,,Dcintés az Óbudai
Rendelők Egészségügyi Szĺllgáltató Nonpľofit Kĺ]t.-nek a Szent Maľgit Rendelĺjintézet
Nonpľofit Kf't'_be törtónö beolvadásáľól (B)'' címii elóteľjęsztés megtaľgyalásźń és a
képvi selő_testtileti el ĺiter'i esztés szęrinti tańal clmmal történő elfo gadását.
(Szavaztlĺ:t 9 Jő bizottscÍgi tag: 9 igen, egłhangú)

10. nanirendĺ nont; Bp. Iil. F'lĺĎľĺán tér 3. szám alatti ĺngatlĺn alapító okiratának
elfogadása

Puslĺ{s Pétcľ elnłik: Kéľdezi ajelenlévőktől, hogy van_e kéľdés, hozzászőIźis.

dľ. Kĺľchhoľ Attila az lbudaĺ Vagyonkezelő Nonpľo frt zrt. v ezéľigazgatĺĎja: Az obudai
Danubia Zęnękw iigyvezetcijétől érkezett a tegnapí napon az a|apiźó okir'at módosításához ew
észľevétel, amelyet az Ĺigyvédnek át is kiildtek' Eľre valłl tekintstteljavasolja, hogy vegyék le
napirendrril.
Ha sikeľĺil leegyeztetnĺ a kérelmet, és ul- elfogadható lesz, akkor a kĺivetkezö rilésľe ismét
előteľjesxik a j avaslatot.

Puskás Póteľ elnłik: CzegJédy Geľgő alpolgiłrmesteľ úr, mint előteľjesztő visszavantą aZ
eIőteľjeszĺést.

11. napĺľendi nont: Tulajdonosi hozzájĺĺľulás módosítása a Mészłily ľocisulĺ
Sporteryesiilet áltnl az önkoľmányzati tulajđonr'i 623?,tl53 hľsz.-ú,
I"039 Buĺlapest, ľais ľ)ezső utca l-3. szám alaŕti ingntlanon tervezett
éľtéknövelő beľuházás kapcsĺĺn

Puskás Péteľ elnłik: Kéľdés, észrevétel hianyában, Í''elteszi szavazásta az elöterjesztés szęľinti
hatźtt ozati j avas l atot'
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Budapest ľiĺváros trĺĺ. Kerĺitet, obuĺla_Bókĺĺsmegyeľ onkormánynat Pénzĺigyĺ,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

l95/Ża22. (V. 25.) hatáľozata

A Bizottság ťlgy hataroz, hogy iavaso'lja a Képviselő-testületnek a ,,'ľulajclonosl
hozzćljárulćls módosítása a Mćsztjly Focisuli Spoľtegyestĺlet által az önkormőnyzatl
tulajdonú 62321/53 hrsz'_ťl, 1039 tsuĺlapest, Pais Dezso utca 1_3. szám alatti ingatlanon
tervęzett éľtéknövelő beľulráeás kapcsán'' círnií előteľjesztés megtĺárgyalását és a
képviselő-testiileti előteľiesztés szeľinti taľtalommal töľlénő elfbgadását.
(Szavazott 9 fĺÍ bizottsdgi tag: 9 igen, egłhangú)

12' nanĺľendi pont: Tulajdonosi hozzĺ{jĺ{ľulás megadása a MoL Magyaľ olaj- és

Grĺzĺpaľi Nyľt. részére a 1033 Budapest, Mozaik utcai 19310/3
helyľajzĺ számű, 6.850 m2 alapteľĺiletĺĺ ĺngatlan 1.900 m2 nagysr{gú
része vonatkozásában a 2022, óvĺ Szigct fesztivállal łisszefüggésben

Puskńs Péter elntik: Kéľdés, észľęvétel hiányában, fęlteszi szav'az'ásra az, előterjesztés szeľiĺľi
hatźtr ozati j avasl ato t'

Budapest Főváľos III. Keľület, obuda_Békásmegyer Onkoľmányzat Pénzĺigyi,
Tnlaj đonosi és Va gyonnyĺlatkoznt-kezelő Bĺzottságának

$6 ft:a22. (v. 25.) hatńr ozata

A Bizottság ilgy hatéroz, hogy javasolja a Képviseló-testiiletnek a ,,tulajdonosi
hozzĺźjórulás megadása a MoL Magłar ołaj- és Gázipaľi Nyrt. ľészéľe a ]033
Budape^ĺt, Moząikutcai t93I0/3 helyľajzi szómú, 6,850 m? alapterületű ingattan L90a
m2 nagł,ĺságú része vonatkozásóban, ą 2022. évi Szíget fesztiváIlal ósszefiłggésben"
című elöteľjesztés megtfugyalásźú. és a képviselő-testĺileti előteľjesztés szeľinti
taľtalommal történö elfo gadását'
(Szavazott 9.fő bizottsĺigi tag: 9 igen, eglhangů)

l3ĺlapjľ9pĺli pont: Tulajdonosi hozzájárulás megađása a 3543/5362 arányban
łinkormĺĹnyzati tulajdonli 16247 12 hrsz.-{i, t032 Budapest, Gellérĺ
Andor Endľe utca 8. szńm alattĺ ingatlanon ĺĹllĺó volt níĺvóľszĺĺllĺi
épület bontása, illetiĺleg a terĺilet késíĺbbi' építési felvonulásĺ
teriĺletként ttĺľténő használata táľryában

Puskás ľóter elnök: Kéľdés, észľevétel hianyában, feltcszi szayazźsta az eliteľjesztés szerinti
határ ozati j avas l ato t.

Budapest F'őváľos III. Keriileq Ć)buda_Békr{smegyeľ Onkoľmányzú Pénziigyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

t97 ĺ2|J?2. (v. 25.) hĺtőr ozata

A tsizottság usry hatćroz, hogy javasolja a Képviseló_testületnek a ,,Tuĺajdonosi
hazzáiĺiľulĺis megadćĺsa ĺl3543/5362 aľányban ônkoľmťłnyzrłti tuĺajdonťt ]6247/2 hľsz.-
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ťł, Ia32 Budapesĺ, Gelĺéľi AnĺIor Endre utcĺł 8. szĺjm ałąĺti ingaĺlanon ĺjĺló volĺ
niívérszĺłlki épiilet bontłźsa, illetőĺ.eg a terťłlet későbbi, épttési felvonulósi terĺiletként
toľténő hasznóIatą tĺiľgłában" címri elŐteľjesztés megtáľgyalását és a képviselö-
testületi előteĺjesztés szerinti tartalommal tĺjrtéllő el Íbgadását.
(Szavazott 9.f(i bizottsilgi lag: 9 igen, egłhangú)

14. naniľendi pont: Döntés a Budapest III. keľĺilet, belterĺilet 18018 helyľajzi szĺímrĺ
ingatlan 272,24 m2_es ľószét béľlő Mĺnőségi Óbudáórt Konzorcium
terĺiletbérleti szenőđésének módosítĺłsáľĺil

Puskás Péteľ elniik: Kérclés, észrevétel hiányában' felteszi szavazásraaz előte{esztés szeľinti
határ ozati j avasl atot.

I}uĺlapcst Fővr{ros III. Keľĺilet, obuda_Békásmegyeľ Önkoľmányzat Pénziigyi,
Tulaj donosi ós Va gyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

198 12022. (v. 25.) határozata

A Bizottság ,Úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő_testĺiletnek a ,,dontés a Buđapest
III' keľiilet, belterület I80I8 helyľajzi számú ingatlan 272,24 mz-es ľ,észét bérlĺi
Minőségi obudáért Kĺlnzĺlrcium terüĺelbérleti szerződ,ésének módosítósdrĺjl" címu
előtedesztés megtáľgyalását és a képviselő_testiileti elöteľjesztés szeľinti taľtalommal
töľténő elťogadását.
(Szĺsvazott 9fií bizottsági tag: 9 igen, egłhangú)

L5. naoirendi pont: Javaslat a 2B23. janurĺr l-óvel megújítandó vezetékes- és mobil
ĺnteľnet_ és hangszolgáltatások, vłlamint a szofťverlĺcencck
beszeľzésóhez kapcsolódó kłizbeszenési pályázatok kiírásához

Puskás Péter elniĺk: Kéľdés, észľevétel hiĺĺnyában, felteszi szayuäsraaz előteľjesztés szeľinti
hatáľozati j avaslatot.

Budapest Fővriros IIĺ. Keľĺiteto Obuda_Békásmegyeľ Önkorm ányzat Pénzílryi,
Tulaj donosĺ és Varyonnyĺlatkozat-kezclő Bizottságának

l99 /2022. (Y. 25.) határ ozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy iavasolja a Képviselő-testĺiletnek a ,Javĺlslat a 2023.

.ianudr 1-ĺlvel megújítundłi vezet,źkes- é,s mobil inteľnet- és hangszoĺgáĺĺatúsob valamint
a szafĺveľlicencek beszerzéséŕlez kapcsaĺĺidó kózheszeľzési púIyúzatok kiírĺÍsóhoz" címu
elĺĺteľjesztés megtargyalását és a képviselo-tęstiileti előterjesztćs szeľinti taľtalommal
töľtinő elfogađását.
(Szavazott 9 Jő bizotĺscigi ťag: 9 igen, eglhangz|)

1,ű. napiľendĺ Ęont: Az Eseľnyiĺs obudai Kultuľális ós Sport Nonprofit Koľlátolt
Felelősségiĺ Társaság célfeladataĺnak ellátására megállapodĺ{s
megkłitése

Puskĺ{s Péter elnłik: Kéľdés, észľevétęl hiányćlban, felteszi szavazćsľa az előteľjesztés szeľinti
batćs o zati jav as l atot "
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Iluĺlapest Főváros trĺI. Keľület, ť)buđa_Békásmeryeľ Önkoľmányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosĺ és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

Żaü ĺ2a22. (v. 25.) hatáľozata

A Bizottság úgy határoz, hogy
l. megállapodást köt az Eseľnyős obudai Kultuľális és Spoľt Nonpľofit Kťt-vel az

előterjesztés l ' melléklete szeľinti taľtďommal
2. az l. pontban megjelĺilt megállapodás megkötésekoľ a szeľzadés lényeges

taľtalrrrát (szeľződő felek személye, pénzĹigyi teljesítésľe vonatkozi
renĺlęlkezések) nem éľintve _ az Önkoĺmányzat gazdasägi éľdekeit figyelembe
véve-_ a jelen eloteľjesztés mellékletében található tervezettől el lehet térni'

ľelelős: ptrlgármesteľ
Eseľnyős obudai Kultuľális és Spoľt Nonpľofit Kft' ügyvezetője

I{atáľidő: azonnď
(Szavtłzĺltt 9 /ő bizott-rógi tag: 6 igen, 3 nem)

17. napirendĺ pont: A mĺkromobilitásĺ eszkłizłik szabályozásáv.al kapcsolatos
e gyĺittmííkłiđósĺ m egállapo ĺl ás alń íľása a Fiĺvrł ro si o n ko rm á n y zatłal

Puskás Péteľ elnłik: Kéľdés, észrevétel hiányában, 1blteszi szavazťista az előteľjesztés szerinti
hattr o zati j avas I atot.

Buđapest ľ'őváľos III. Keľiitet, ibuda_Bókásmeryeľ Onkoľmányzat Pénziigyi,
Tulajdonosi és Yagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

2au2a2Ż. (v. 25.) határozata

A Bizottság ugy határaz' hogy javasolja a Képviselő-testiĺletnek az ,,Amikľomobilitási
esz*özök szabt.Jyozźlsálval kapcsolatos egyĺittmiiködési ĺnegállapodás aláírása a
Fövfuosi onkoľmányzattal" címii előteľjesztés megtáľgyalását és a kópvisetőłesttileti
előted esztés szeľinti taľtalommal történő elfo gadását.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľĺdő: dőntćst követő 30 nap
(Szavazotĺ 9 Jií bizottsógi tĺłg: 9 igen, egłhangú)

18. napiľendi pont: Az Ónuĺlaĺ ľaľkolásĺ NonprĺlÍit KÍÍ. 2021. óvĺ beszámolójának
elfogaĺlása

Puskás Péteľ elnłĺk: Kéľdés, és:nevétel hiányábalr, felteszi szavazásľa az előteľjesztés szeľinti
hataľozati j avaslatot.

Budapest Főváľos III. Keľület, lbuela_Békásmegyeľ onkoľmźłnyzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyĺlatkozat-kczelő Bĺzottságának

20Żlz$2z. (v. 25.) hatáľozata

A Bizclttság iąy hatfuoz, hogy javasolja a Képviseló_testiiletnek ,,Az obudai Paľkolási
Nonpľofit Kft".2021' évi beszámolójirnak elÍ'ogadásď'cĺmii előteľjesztés megtáľgyalását
és a képviselĺj-testiileti előĘesz"Íés szeľinti taľtalommal történő elfogadását.
(Szĺłvazoĺt 9.fĺí bizottsági tag: 9 igen, egyhangú)
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19',nnnirenĺli pont; Dłintós a ''IłIóľián tér ľejlesztóséľe iľányuló ktlncepcióteľv
felhasználási jogaĺnak átadásáľól''

Puskás Péteľ elnĺikl Kéľdés, észręvétel lriányában, :t'elteszi szayuzćsraaz előteľjesztós szeľinti
batŕlt o zati j avas l atot.

Budapest Fővárĺls III. Kerĺilet, lbuđa_Békásmegyeľ Onkoľmáłnyzat Pénzü5ĺi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelćĺ Bizottságának

2W na22. (v. 25.) hatůr ozata

A Bizottság űgy batétroz, hogy
1) elfogadja a Flórián téľ fejlesztéséľe vonatkozó közösségi teľvezésen alapuli

kolrcepciÓteľv elnevezésti teľvđokumentációra vonatkozÓ f'elhasználási
engedély téľítósmentes biztosítása táľgyában születstt megállapodás tsrvezetét
az 1' melléklet szeľinti taľtalonrmal,

2) felhatalÍnazza a Polgáľmesteľt a megállapođás a\źtíľásćxa az:za|, bogy az
aláíľáskoľ az előteľjesztés 1. melléklete szeľinti teľVezet szĺivegétol - a
szętzó<Lés lényeges tarta|mát nem éľintve - eltćľhet.

Feletős: 1.) Óbuda-Bokásmegyeľ Válosfejlesztő Nonpľĺr'Íit Kft. (megállapodás
előkészítése), 2. ) Pol gármesteľ (me gállapodás aléńrása)
Hatáľidő: 2022. június 15
(Szavazott 9 fő bizottsógí tag: 9 igen, egłhangú)

20. napiľendi pont: Dłintés kerĺileti ,rSpoľtpálya felújítási progľam'' 2a22. óvĺ
fedezetének b ĺztosításĺĺról

Puskĺ{s Péteľ elnłik: Kéľdés, észrevétel hiányában, felteszi szavaztłsraaz előteľjesztés szeľinti
batźr ozati j avasl atot'

Budapest Főváľos III. Keľületn ibuđĺ_Bék:ĺsmeryeľ Onkoľmänyzat ľénzügyĺ,
Tulaj donosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

204na22. (v. 25.) határozata

A Bizottság úgy lrataľoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ooDöntés keľĺileti
,,Sportpálya felújítási pľogramĐ 2{lŻ2. óvi fcdezetének biztosításáľól'o címti
előterjesztés megtáľgyalását és a képviselő_tęstülęti előteľjesztés szeľinti taľtalommal
töľténő elfogadását.
(Szavazott 9 fő bizottsdgi tag: 9 igen, egłhangťł)

2l. nanĺľendi pont: Dłintés a Budapest III. keľĺilet, bclteľĺilet 17823 helyĘzĺ számú
ĺngatlan lU08/16142 mértékű, łinkĺlľmányzati tulajdoni hányadát
megtestesítő Textilmĺĺzeum ópĺilcte pinceszintjónek bérbeadásáľa
vonĺtkozó ny ilvános páůy äzatr ói|

Puskás Péteľ elnłik: Kéľdés, észľevétel hiźnyźtban, ftlteszi szavaztisľa az elĺĺterjesztćs szerinti
hat:ćr or.ati j avasl atot.
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Budapest Főváľĺls III. Keľtitet, obuda-Békásmcgycr Onkorm ńnyzŃ Pónzĺigyĺ,
'ĺ'ulaj ĺlo n os ĺ és Vagyon ny ilatkozat-kezelő Bizottságának

2$512ł22. (V. 25.) hatáľozata

A Bizottság az onkoľmányzat vagyĺlrráril és a vagyĺlntěrgyak Í'elętti tulaidclnosi jogok
gyakoľlásáľĺil sziló 17nal4. (vI. 2.) önkornrányzati rendclet 16. $ (1) bekezdćsének b)
pontjában kapott felhatalrnazás alapján úgy hatáľoz, hogy

l. hozzűj'Írul a Buclapęst }'ováľos III. keľület, Óbucla-Békásmegyeĺ Önkoľmanyzat
tulajdonában álló Budapest III. keľtilet, belteľtilet 17823 helyrajzi számú ingatlan
t008/l6l42 méfiékiĺ, önkormanyzati tulajdoni haĺryadát megtestesítő
Textilmúzeum épülete pinceszintjének bóľbcadásĺ{ľa vonatkozó, 6Z

elĺiterjesztésben szeľeplő feltótelek szerinti, nyilvános páůyäzat kiíľásához aza|ábbi
ťóbb kikötésekkel:

- az- Ajánlattevőnek pźÄyánatäban nyilatkozrria kell a megajfurlott bérleti díjril, a
pőlyaz-ati feltételek elfogadásáľól, csatolnia kell az ingatlanľész tervezett
hasznosításának részletes koncepciój át;

_ abéľleti díj minimális aľa 133.083,_ }'Vhó, amely azęltiző éví' MNB által ktjzzétett
infláci ós ľátáv al évente indexálandó;

* a béľbeadás icĺőtaľtama legfeĘebb l0 év hatáłtozott iđő, illetve legfeljebb az
esetleges, leendő Béľlő általi ťelújítások költségeinek béľbeszámítással töľténő
kompenzációja soráĺ, a beszrímítaĺrdó összeggel aľányosan nreghatározott
időtaľtam;

_ a bérleti szeľzÖdést közjegyzbi okiľatba keli foglalni, melynek dĺiát a leendő Bédo
köteles frzetni;

- az aj,ánlati bixosíték 160.000'- Ft;
_ apalyázati dokumentáció ára bruttó 20.000,- Ft.
_ a pźt\yćvatbaĺr kikötésľe kell, hogy kerĺiljön' hogy az Önkoľmźnyzat aptůyćnatot

a pälyazati eljáľás barmcly szakaszában, indoklás nélkül eređménytelenné
nyilvárríthalia, valamint hogy fenntaľtja azon jogát, hogy az érvényes ajánlatot
tevő Ajánlattevőkkel a pćůytnatbontást követĺjen további targyalást ťolytasson,
közötttik záľtktiľű licitet tar1son.

2. felkéľi az Óbudai Vagyonkezelő NonpľofitZrÍ-ta fęntięk szeľint apályuł"at kiíľásáľa
és leĺblyĺatására valamint aľľa, hogy a pŕůyt.zat eľedményóľĺ5l szĺ5ló javaslatot a
Pénzügyi, l'ulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kęzelo Rizottság elé döntéslrozatalra
nyújtsa be.

'!'elelős: azobuĺĺai VagyonkezelőNonpľofrt7.ľt.vezéľigazgatója
ľIatáriĺlő: a dÔntćst kÔvető 30 nap
(Szavurotĺ 9Jő bizonsťlgi tcłg: 9 igen, egłhangi'ł)

22. nanircndi pont: A Bp., III. ker. 1682Ż15 hrsz. önkĺlľmányzati tulajĺlonri ingłtlan
kiĺzteľiilet_szabályozással ćs telekalł kítá ssal vcgyes óľtókesítése

Puskás Pótcľ elnłik: Kérdés, észrevótel hiányában' Í'e]teszi szavazásĺa az előterjesztés szerinti
hataľozati javaslatot'

14



Budapest Főváľos III. Keľĺltet, obuda-Bókásmeryeľ Onkormányzat Pónziiryi,
Tulaj donosi és Vagľonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

2a6l2022. (v. 25.) hatáľozata

A Bizottság az iinkonĺányzat vagyonaľll és a vagyontaľgyak fbletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásaľól szóló 1,7l20l4.(vI.2.) önkoľmźnyzatircndelet 10. $ és 16. $ (1) bękezdés
b) pĺlntjában kapott Íblhatalmazás alapján úgy hataľoz, hogy

hozzájémla Bp. IiI. kęr. 1682215 hľsz-.-ú, ob,'oa-gekásrnegyeľ onkoľmárryzata
tulajđonában lévö ingatlan éľtékesítésľe történő kijeltiléséhęz és annak a T-
101052. sz. tércajz alapján a telekcsoport úiraosztással vesves éľtékesítéséhez

1t oj t sp., *'ľľjJ ľ'; T'äxxľ 
2') és ĺ

- a vételáľat 5.464.567, -Ft + 27 '/o 
^Fe, 

u,az bruttő 6.940.000._Ft tĺsszegben
(ÁFA-val) j óvőhagyja.

- Vevćĺt teľheli továbbá szeľzćidéskiĺtési díjkéntazügyvédi költség (a,5 yo _F AFA,
de minimum 50.000,- ľt + Áľł; és az éľtékbecslési díja (36.000,- Ft + Áľł;,
valamint a ftĺlđhivatali illeték és az eljźlrás díja.

_ Egyúttal ťęlhatalmazza Czegléđy Gergő alpolgáľnresteľt a telekcsopoľt
újľaosztással vegyes adásvételi szęľződés altĺirtsźtraés a szĹĺkséges nyilatkozatok
megtételéľe.

Felelő s : o bud ai V agyonkez e/'ĺ3 Zrt. v ezéngazgatój a
Hatáľidő: döntéstől szánrított 30 nap
(Szavazott 9 fií bizottsági tag: 9 igen, egłhangú)

23. nanĺľendĺ nont: A Bp.,III. keľ. ó5095 hľsz. łinkoľmányzati tulnjdonú zálwány te|ek
éľtékesítése

Puskás Péteľ elntik: Kérdés, észľevételhiányában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szeľinti
hatŕtr a zati j avasl atot.

Buĺlapcst ľőváľos III. Keľĺitet, Óbuda_Békásmegyeľ onkormányzat Pénzíigyĺ,
Tulajdonosi és Vagyĺtnnyilatkozat-kezelő Bĺzĺlttságának

2a1 /Ż022. (v. 25.) b'atź.ľ ozata

A Bizottság az ónkoľmźrĺyzat vagyonar'il és ą vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 17l2014.{vl'2') tinkoľmćnyzati ľendęlet 10. $ és 16" $ (1) bekezdés
b) pondában kapott fbllratalmazás alapján úgy hatáľoz, hogy

- \lozzźĄéĺrut obuaa_gekásmegyeľ onkormanyzata tulajdonában lévő a Bp. III.

ker. 65095 hľsz.-ú, rc6 rnz alapteriiletii, kivett beépítetlen teľtilet megnevezésű
ingatlan értékesítésrę töfiénő kijelöiéséhez és aĺmak piůylázatan kíviili
éľtékesítéséhez' a Zana lKft. (1171 Bp., Nagyszentmiklisi u. 19., képviseli:
Fliszárné dr- Zana Gyöľgyi) ľészérę.

_ A vételaľat nettó l.260'000, -Ft összegben (Áľł mentes) jiváhagyja
_ Vevőt terheli továbbá szeľzőĺléskötési díiként az ügyvédi köItség (0,5 Yo + AFA,

ĺle minimum 50'000'- Ft + ÁFA) és az, éľtékbecs]ési díja (36'000,- Ft + ÁľA;,
valamint a ft)ldhivatali illeték és'az eljárás dĺja'
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- Egyúttal tblhatalmazzaCzeglédy Cieľgő alpolgármestert az aclásvételi szeľzőđés
aláíľásam és a szĺ.ikséges nyilatkozatok megtételére.

Felclős : obuđai Vagyonkez eIó Zrt. vezéri gazgatói a
Hatáľidiĺ: döntéstől szĺámított 30 nap
(Szavazott 9liÍ bizoltsógi tag: 9 igen, egłhangťł)

24. napirendi pont: Dłintós a NAGY_SZOLÁR Szolgáltatĺi Bt. méltányossági kéľelmóľiĺI

Puskás Péteľ elniik Kéľdés, észľevételhianyában, felteszi szavuz-'ästa az előteľjesztés szeľinti
hatttrĺszati javaslatot'

Budapest Főváľos IIl. Kerĺitet, lbuda_Bókásmcgyer onkoľmiłnyzat Pénzĺigyĺ,
Tulaj do nosi ós Vagyonnyĺlatkozat-kezelő Bĺzottságának

208/202Ż. (v. 25.) hatĺĺľozata

A Bizottság a Polgáľi Töľvénykönyvľol szÓló 2013. évi V. törvény ó:336' $ (2)

bękezdésének fi gyelembe vételével úgy hataľo z, Ilogy
* az önkoľminyzati tulajđonú 18910/98/A/85 hrsz._ri, 1033 Budapest' Apát utca 6.

szźlm alatti, 55 mŻ alapteľĹlletĹĺ (a, ingatlan-nyilvĺłntaľtás szerint rakĺĺľ)
ĺizletlrelyiséget béľlő NAGY_SZOLÁR Szotgáltató Bt. (székhely; i033 Budapest,
Apát utca 4., cégsegyzékszźłm:01_06_765872, aďőszőm: Ż1982789-2-4L, képviselő:
Nagy László ügyvezető) bórleti ďíiáú 2022. áprilĺs ĺ.9_tőt a béľlemónyben a
táľsashĺĺz csapadókvíz és szennyviz alapvezetékei cseľéje munkálataĺ miĺsznki
átadás_átvótelĺ clj ĺ{ rása lezáľásĺłn ak időpo ntj ĺĺig elen geĺl i'

_ az önkorměnyzatí tulajdonir 18910/98/A/68 helyľajzi számú, természetben a 1033
Budapest, Apát utca 4. szám alatti, 55 m2 alapteriiletiĺ * az ingatlan-nyilvántaľtás
szeľint raktár - ĺizlethelyĺséget bérlö NAGY_SZOLÁR Szolgáltató Bt (székhely:
1033 Budapest, Apát utca 4., cégjegyzékszŕtm:01-06-765872, adószám:21982789-
2-4l, képviselő: Nagy Lász|ő ügyvezető) béľletĺ díiát 2022. ápľilĺs 19-tőI a
bóľlcmónyben a táľsashĺĺz csapadékvíz és szennyvÍz alapvezetókeĺ cseľéje
munkálataĺ miiszakĺ átadás_átvételi eljáľása lezárásának időpontjáig elengedĺ.

Á bérleményi ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi egyéb költség megĺizetése
továbbľa is kötelezettsége a Béľlőnęk. A .jelen határozatban megjelolt határnaptil a
Béľlő a bérleti szeľződések szeľinti teljes összegrĺ bérleti díjfizetési ktitelezettségeinek
kĺĺteles eleget tenni.
Felelős: ae Óbudai Vagyonkezelo Nonpľo fit Z,rt. vezéľigazgaÍőja
Határĺdő: a döntést követő 60 nap
(Szavuzott 9 Jő bĺzottsági tag: 9 igen, egłhangú)

25. napiľendi pont: TeľületbóľIetĺ szeľződés ismételt megkłĺtése a CAIł-AMERICA Kft-
vel a 1039 Budapest, Kĺľátyĺlk útja 63673/5 hľsz.-ú ingatlan 300 m2

alapterĺiletii rószének vonatkozásában (gépkocsi pnľkolás
funkcĺóval)

Puskás Péter elntik: Kéľdés, észrevétel hiźtnyában, t'elteszi szavazásra az előteľjesztés szęrinti
hatáĺozati j avaslatclt.
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Budapest Főváros III. Keľĺileq lbudn_Békĺĺsmegyer onkormányzat Pénztiryi,
Tulaj donosi ós Vagyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

209 12022. (v. 25.) hatáľozata

A Bizottság az Önkorm{nyz:at tulajclonában álló egyes vagyontáľgyak béľbeadásáľil
szó1ó 9/201,5. (II. 1ó.) rendęlet ló. $ (l) bekęzdésének figyelembe vételével, a I|I/A.
$_ban kapott felhatalmazás alapjan úgy halĺĺľoz, hogy
hozzájárul az Önko.rmányzat tulajdonában á1ló 1039 Buĺlapesto KiľĺĹIyok ritja 63ó73/5
hľsz.-ú, 44.142 rn2 ingatlan 300 m2 alapteľĹĺletrĺ ľészének _ gépkocsĺ paľkolás
funkcirijrĺ _ béľbeadasähoz a 6367314 hľsz._ú felépítményes ingatlan tulajdonosa, a

CAR_AMaRICA Kereskedetmĺ és SzolgáltatĺĎ Kft. (székhely: 1038 Budapest,
Királyok útja 178/C., cégiegyzékszám: 01_09_5ó0544, adőszám: |2156366-2-42,
képviselő: nito sandor ügýezeto) ľészéľe 80.366,- ľ't/hó + Áľa teľĺiletbóľleti díjéľt
2022,jrinĺus l_jétőt Ż023. május 31-ig tartó hatĺározott iĺlötatammal.
A területbérleti szeľzőđésben ki kell kltni, hogy a jogviszonyt az onkormányzat
báľmikoľ indoklás nélkĺil 30 napos felmondási hatáľidövel, aBéľlő káľtéľítési igényének
kizaľásával jogosult ľel'mondani. A béľleti jogviszony bánnilyen okbil töńénő
megszünése esetén a Béľ1ő köteles a teľĹiletľészt ingóságaitól kiiiľítve, tisztán,
ľendeltetésszeruhaszntrlatra alkalmas állapotban a Bér'beadó rész.ére * Megbízott útján
_ jegyzőkönyv felvételę mellett visszaadni.
A béľleti szerzódésben ki kell kötni továbbá, hogy amennyiben a szeľződés taryyźń
éľintő ingatlan éslvagy a szomszédos közteľtĺletek vonatkozźsźlban szabá|yozás vagy
úĘítés valik szfüségessé, Béľbeadó a szeľződés módosításának jogat fenntartja.
A teľiĺletbéľleti szeľzödésben ki kell kötni, hogy a Béľbeadó egyoldalú nyilatkozattal *
2023. jaruár l ' napjától - a KSH által hivatalosan kozzétętt elóző évi infláciÓ (azaz. a
táľgyévben atĺárgyévet megelőző év átlagos fogyasztói áľindex változásának megťelelö)
méľtékének ĺnegfelelő összeggel ęmeli a béľleti díjatn eľľe a Béľbeađó eziľanyú
intézkedését követöen, visszamenőleges hatállyal keľĹil soĺ.
ľ'elelős: azÓbuclaiVagyonkezelöNonpľofrtzťt.vezéngazgatőja
Határidő: a döntést követő 30 nap
(Szavazatt 9 fő bizottsĺźgi tug: 9 igen, eglhaný)

26. naniľendi pont: Dtintés a14668lN26 hrsz.-ú
' 
1036 Budapest, Galagonya utca 4' szám

alatti, 52 m2 a laptcľületű, ö nkoľm ńny zati tulaj donrů irodahelyiséget
korábban béľlő BG BETONMUHaLY Szolgáltató Kft.
ľészletfizetĺĺsi kérelméľíĺl

Puskás Póter elnłik: Kéľdés, észľevétel hiárryában, felteszi s'zavazásľaaz elöteľjesztés szęľinti
hatĺiľozati j avaslatot.

Budapest Főváľos III. Keľület, Óbudł_Bókásmeryeľ onkoľminyzat Pénzĺigyi,
Tulaj donosi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

?La ĺ2022. {v. 25.) batńr ozata

A Bizottság az Önkormźnyzat fulajdonában álló egyes vagyontáľgyak bérbeadásĺĺľól
szőló 912015. (1I. 16.) önkormźnyzatí rendelet 100. $ (6) bekezdése Íigyelembe
vételévcl ugy hatäroz, hogy
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a Buđapest }'ővaľos III. Keľtilet Óbuda_Békásmegyeľ onkorrnányzata tulaidonában
á1ló, 14ó68lN26 hľsz._ú, 1036 Budapest, Galagonya utca 4. szám alatĺi,5Ż m2

alapterĺiletli, iinkoľmányzati tulajdonú iľođahelyiség tekintetében Íblhalnrĺlzott teljes
bérleti díjtaľtozás, továbbá a díjtartozćls iľánt indĺtott peľben felmeľĺilt kiiltségek _
7(13.798,- ľ't, valamĺnt tzen łisszeg utĺín 2020. május 30. napjától a kĺfizetés napjáig
jáľó évĺ 87o kamał, 164,678r_ Ft perkÍiltség, valamint 24.232r- rt másodfokr'i
peľkiiltség _ vonatkozásában a BG BETÜNMurrnĺ,y SzotgáltatĺĎ Kft. (Béľlő'
székhely: 4171 Sáľľétudvaľí, Kossuth utca 99', cégiegyzék szám: 09-09-026177,
adószám: 24976264-2-09, képviselő: Egľi Gáboľ ügyvezető) legfeljebb 18 hónap
futamidejĺĺ ľészletfizetésĺ megállapodást kiithet a jelen határozatľÓl szólĺi hivatalos
éľtesítés átvételét követő 30 napos határidőn bďru| azzal, hogy a megállapodás
megkötésével egyidejiileg (a ŕ'ennálló díjhátralék 20oń-a mértékii) 190.54ó'- r't
beÍizetést kell teljesítenie, a fennmaradó tartozást a Ptk. 6:48. $ (l) bekezdése szęľirrti
késedelmi kamattal növelt összegben kęll visszafizetnię.
A Í}G I}E'ľ0NMŰHF,I,Y Szolgáltató KÍl-nek tudomásul kell vennie, hogy a
tĺlrlesztőľészletek megÍizetésének hatáľideje minden hĺinap 15. napja, továbbá, hogy
amennyiben bármely törlesztőľészletet, továbbá az aktuális havi használati díjat nem
vagy ľészbęn, illetve késedelmesen teljesíti, vagy a megállapođást az előíľt határidőn
belül nem ktiti meg, rigy részletÍizetćsi lehetőségét elveszti, és a fęrrnmaraĺJó tartozäsa
a további költsógekkel és járulékokkal együtt a késedelembe esós napján eseđékessé

válik, ezéľt köte]e, art 
"gy 

ĺisszegben,;áruletaival egyĹitt az obuđai Yagyonkezelő
NonpľoIit Z'rt. ťelé megÍizetni.
Tudomásul kell vennię tovtlbbćĺ, hogy a ľészletÍizetési megállapodas meg nem kötése,
illetvo az abbanfoglaltak be nem taľtása esetén az obudai Vagyonkeze1ő Nonprofitzrt.
vele szemben követelését végľehajtási elj árás keľetében éwényesíti.
Felelős: dr. KiľchhoťAttila, az Obudai Vagyonkezęlo Zrt. vezérigazgatója
Határidő: ťolyamatos
(Szavazott 9 fő bizoĺtsági tag: 9 igen, egłhang})

27. napiľendĺ nont: Dłintés az az AM.ľ,P Gastľo Kft. 20655/189 hľsz.-rł ingatlan 588 m2
nagysĺ{gri rósze vonatkozásában fennálló teľiiletbérletĺ
szeľziídésének köziis megegyezéssel tłiľténiĺ megszíintetóséľe
ĺľányuló kéľelméľől

Puskás ľóter elntik: Kéľdezi ajelenlévőket, hogy van-e kéľdés, észľevétel.

Szkalicrlĺi Tĺinde elnłikhelyettes: Több kéľdósei is van, meľt alapból kétfóle javaslat keľiilt
beteľjesztisľe. }Ia jil éľti, akkclr a béľlĆĺ levelet íľt, amelyre az lenrre a kéľĺtése, hogy
visszakérdezJek-eo hogy a közműteľv összegćnek a megállapítása hogyan töľtént? Kaptakhorz{t
valamilyen al,łúźlmasńó dokumentumot? A béľlő csak a közmiileľv'ekľől mondana le vagy az
építószkoncepciit is átadná?

dľ. Kiľchhof Attĺta az Óbudaĺ Vagyonkezelő Nonpľo{it Zrt. vezérigazgatójlz Az
épĺtészkoncepciival kapcsolatban nincs ínfoľmációja, illetve erľől nęm szől 'az aiánlat. A
szerződés elég egyénelmíien rendelkezik, amelyet az l'. altemaŁíva taftalmaz, vagyis ha fel akaľ
mondani, akkoľ ľel tud mondani. Viszont ebben az esetben van felmonđási idő, illetve van

kfułatalćľny, amit Íizetnie kell. 'ľájékĺsztatták a bérlőt arľól, hĺlgy alapvetően nem kívánnak
kĺjzĺiselr megę,gyezni, hanem ha ĺigy gondolja, mondjon fel és a szenóđésben foglaltaknak
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megĺielelően tudnak majd eljámi. Ezt kłjvetően volt a béľlőnek az a javaslata, anrelyet a 2.
alternatíva tartalmaz, azaz felajźnlotta a közmĹĺtervet, amelynek a pontos éľtékét nem tudjak
meghatfuozni. Tervezői kéľdés, hogy mennyi lehet az ért(ke. Feltótelezi, hogy a béľlő
számlákkal alá tudja tamasztani. Mint mondta, atewezói ľészľiil nincs infoľmáciÓja, ęzért uzt
feltételezi, hogy arľól nem szól az ajánlat.

Szkaliczki Tünde elniikhelyettes: Feltételeei, hogy a bćrlŐ kvázi tett egy ellenajáĺrlatot,
amelyet a2. a|temativatartalmaz, ffi 1. alternatíva pedig a ťelmondást.

dľ. Kirchhof Attila az Óbudai Yagyonkezeliĺ Nonprofitzrt.vezérigazgatója: Igen, így van.

Szkalĺczkĺ Tiinde elniikhclycttes: Köszöni szépen a választ! A bizottsági tagtáľsainak
tisztelettel javasolja az l. altematíva elfogadását.

Puskás Péter elnłik: További kéľdés, észĺevétel hiányában, felteszi szavaztsraaz előteľjesztés
szęľinti hataľozati j avaslat 1 . alteľnatívát.

Budapest ř'őváros III. Keriilet, Óbuda_Bókásmegyeľ Önkoľmányzat Pénzĺĺgyi,
Tulajdonosi és Yaryonnyĺlatkozat-keze|iĺ BizoÍtságának

2nna22. (v. 25.) hatáľozata

A tsizottság az Önkormányzat vagyonáľól és a vagyontargyak fęletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásaľól szóló L7/2014' (VI. 2.) önkormáĺyzati ľęndelet 16. $ (1) bekezdése,
valamint az Önkorrnáĺyzattulajdonábarr ál1ó egyes vagyontáľgyak béľbeadásáľól szóló
9/2015. (II. 16.) önkoľmányzati ľendelet 87. $ (2) bękezdése alapján űgyhatätoz, hogy
az önkoľmányzatí tulajdonú, 20655/189 hľsz.-ú ingatlan 588 m2 nagyságú ľésze
tękintetében az Óbudai VagyonkezelŐ Nonprofit Zľt., mint megbízott, egyben
meglratalmazott źLlrtal kópviselt Budapest Főviáľos 111. Ket{ilet obuda_nékásmegyeľ
Önkoľmanyzat (Bérbeadó) és az AMEP Gastro Kft. (székhe|y: 2014 Csobánka,
Táncsics Mihály utca 1., cégjegyzékszáĺn t3-09-l6z089, adószámz 24261151-2-13'
képviselők dr. Töľök Petľa és Töľök ZsuzsannaĹigyvezetők egytittesen) között ťennrílló
Íeľülotbóľlcti szerződós kiĺzłis megcgyezéssel törtónő megsztintetéséhez nem járul
hĺlzzń.
A szeľzödés annak 8.3. pontja alapjan szĹintethető meg. Hszerint Felęk ľtigzítik, hogy a
I}éľlő jogosult a szerződést 60 (ha1van) napos felmondási idővel, a Béľbsadóhoz intézett
egyoldalú íľásbeli nyilatkozatával, indoklás nélktil felmondani. A Felek ľĺigzítik, hogy
- ahatározatt iđőtartamra tekinteťtel - a Béĺlő kötełes a ľendes fclmondási jog gyakoľlása
ęsetén a mindenkoľi havi nettó Béľleti díj hatszorosának rnegfelelő összeget káľátalány
jogcímćn a Béľbeadó részére legkésőbb a jelen szętzađés megsztĺnésével egyidejiileg
megfizetni, ałneiynek nregÍizetésével a Béľbeadó valamennyi káľát kiegyęnlítettnek
tekinti. Amennyiben a béľleti szeĺződés időtaľtamábÓl kevesebb, mint egy év van hátľa,
a havi netti Béľleti đíi alapján a hátralévö napok szźlma szerint számított aľányos
kárátalany összeget ťlzet a Bérlĺj.
Az ezzel kapcsolatosn szĺikséges ĺlokumentumok elkószítósóľe, aláíľásáľa felkóľĺ az
obuđaĺ varyonkezelő No npľo fit Zrt-t.
Felelős: az Óbudai Vagyonkezelő NonpľofitZrt.
I-ĺatráľidő: a döntést követő 30 nap
(Szĺłvazoĺt 9 Jő bizottsági ĺag: 9 igen, egłhangli)
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28. napiľendi pont: A 1033 Budapest lll. keľĺilet bclteľĺilet, Fő tér I. szám alatt tĺlálható'
18019 helyľajzĺ szám alatt felvett, kĺvett Zichy kastély eryüÚtese
megnevezésiĺ ĺngatlan 19/100 arányri közłis tulajdonĺ hányadának
ľószét képező, 2;.316 m2 alapteľiiletiĺ uđvarrész kultuľális
ľen dezvóny célj á ra tłi ľténő b iztosításĺ a M a gya ľo r sz'ńgi Bvan géliku s
Í,gyháu számára

Puskás ľéter elniik: Kéľdés, észľevétel hiányában, fe]teszi szavazástaaz előteľjesztés szerinti
hatarczatijavaslatot.

Buĺlapcst Fővńľos III. Keľĺilot, obuda_Bókásmegyeľ 0nkorm,ányzat Pónzĺig7i,
Tulajdonosĺ és Vngyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

212 120Ż2. (v. 25.) határozata

A Bizottság Budapest Fővĺĺros III' Keľtilet obuda- Békásmegyęr onkoľmányzat
Képviselő_testtilętének az Önkoľnrźnyzat vagyonaról és a vagyontaľgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 1,7/2014. (VI.2.) önkományzati ľendelet 16. $

(1) bekezdésének b) pontja alapján űgybatźroz,hogy
|nazzäjáĺrul a PetŐÍi Kultuľális Ügynökség Nonpľofit Zĺ. nlajdorrát képező 1033
Budapest III. keľiilet belterület, Í'ő tér 1. szám alatt található, 18019 helyrajzi szám
alatt felvett, kĺvett Zichy kastély egyiittese megnevezésú ingatlan Buđapest Főváľos
III. keľtilet obuoa-Bekásmegyeľ Önkormányzatźita|,vagyonkeze}ési szeľz(jđés alapján

hasznĺlsított 19/100 aľányu közĺis tulajdoni hĺĺnyadanak ľészét képezo, a jelen hatfuozat
elválaszthatatlan mellékletet képezó helyszínľajzon megielölt 2.316 m2 alapteľületĺi
udvaľrészének kultuľátis ľendezvóny _ ,,Találkozó Yeleĺl'o megnevezésiĺ
egyházkerĺiletĺ mĺssziĺĺs nap - 2022. május 28-i megtaľtása céljáľa tiirténő'
térítésmentes biztosításához a Maryarországi Evangélikus Eryház (székhely: 1085

Budapest, ÜltŐl rĺt 24, azonosító 00.i9_719483, adószám:1,97194&3-2-42) ľészére.
A tlozzájarulás kifejezetten nem jelenti az ingatlan megielölt időtaľtamľa töľténő
kizáľólagos hasz-nálatát, a használt teríilet sem részben' sem egészben nęnr választható,

keľíthető le. A hozzźĄŕłulás kizaľólagosan az ingatlanľész teri.ileténok használatfua
vonatkozik, közmiiszol gáltatást nem tartalmaz.
A jelen hozzájaľulás nem z.áijakiatewęzettfunkció kapcsán esetlegesen sziikséges mas

hatósági engedélyek illetve egyéb hozzájaĺulások' nyilatkozatok Magyaľoľszági
Evangélikus tsgyház általi beszeľzésénsk kötelezettségét, az.okat nem lrslyettesíti. A
tervezett t'unkciÓval kapcsolatos, esetleges munkálatokat a Magyaroľszági Evangélikus
Egyhtz saját költségén, megtérítési igény nélktil köteles elvógezni, elĺĺzoekkel
kapcsolatosan a7. onkonnárryzattal szemben sęmmilyen jogcímen nem támaszthat

követęlést.
A Magyarországl F_ivangélikus Egyház valamennyi esetleges munkavćgzést köteles úgy
Ínegszffvezni' illetve a ręnđezvényt olyan miđon lebonyolítani, hogy az az ingatlan
többi részének ľenđęltetésszeni használatát ne akadályozza. A Magyaroľszági
Evangélikus Egyhaz kĺjtęles gondoskodni az ingatlan állagának meglvásaľól, az

épĹiletekben, felépítmćnyekben, beľenclezési, felszerelési tárgyakban,
épĺilettaľtozékokban, szeĺelvényekben, téľburkolatokban, keľítésekben, világítás
elemęiben stb. a rendeltetésszeľii valamint a nem rendeltetésszerťĺ vagy gondatlan

használatból bekövętkezćĺ meghíhásodások, rongálások, káľok (ideéľtve a vele
kapcsolatban álló jogi vagy teľnrészętęs személyek által okozott káľok) kijavĺtásának,
elháľításának, illetőleg az esetleges köľnyezetszeĺulyezés kármentesítésének kťiltsóge a

Magyaroľszági Evangélikus ligyhazat terheli.
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Az Önkoľmĺĺnyzat a ľendez_ľény sorálr esetlegesen bekövetkező balesetek'
káľesenrónyek tekintętébęn felelósségét kifejezetten kizátja. A helyszín biztosításanak
megszeľvezése, valamint a ľendezvény lebonyolításával kapcsolatos felelősség
(ideéľtve a szemóly- és vagyonvédelmęt, a munkavédelmi, tĹĺzvédelmi előíľások
betaľtását, a szükséges higiéniai feltételek bíztosítását stb.) teljes könien a
Magyaľoľszági Evangélikus EgyhŁat teľheli, ezr,e)' Čĺsszeĺüggésben az
onkormanyzattal szemben semmilyen i gényt nem éľvényesíthet.
A Magyaroĺszági Evangélikus Egyhaz a rendęz-vényt követően kötelęs a lrasznált
ingatlanľészt ingÓságaitól kiťiľíterri, az esetlegęsen felhalmozott hulladékot elszállítani,
az ingat|anľészt uz átadáskori állapottal megegyezően az obudai Vagyonkezelő
Nonpľoĺít Zrt. birtakaba visszaadni'
Folelős: azobudaiVagyonkezelőNonpľoťfiZrt.vezéngazgatija
Hatáľidő: z0Ż2. május 28.
(Szavazott 9 /if bizottsdgi tag: 9 igen, egłhangý)

29. napĺrendĺ pont: Béľliĺkĺjelötési jog áthclyezése (1)

Puskás Péter elnłik: Kérdés, észľevétel hiányában, ľelteszi szavaztłsraaz előteľjesztés szeľinti
hatźtt ozati j avasl atot.

Budapest Fiĺváros III. Kerütetr. Óbuda-Békásmeryeľ Onkoľm ínyzat Pónzĺigyĺo
Tulaj donosĺ és Yagyonnyilatkozat-kezelő BŁofi sĺ{gának

2l3 /2022. (v. 25.) batár ozała

A Bizottság a Budapest Főváľos lII. keriilet, lbuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat
KépviselőtestĹiletének az önkormĺányzati tulajdonban lóvő lakások béľbeadásáról szóló
6a/202a. (Xn.18.) ľendelet 23. s (4) bekezdése alapján úgy hatáľoz,hogy a 1032
Budapest, San lVĺaľco vtca79.3. emelet 1. szrĺm alatti, |7042/alV10 helyľajzi számú
lakásľól a törvény eľejénél fogva a Honvédelmi Minisztériun javríľa biztosított
folyamatos béľlókijelölési jogottéľítésmentesen áthelyezí a 1033 Budapest, Szentendľei
út 36.8' emelet 78. ajtó szám alatti, l8443l1|lV79 helyľajzi számú, 5i m2 ďapterĹiletű,
1 + 1 'ľélszobás iisszkomfortos komfortfokozatú lakásľa.
Felelős: obudai Vagyonkezelő Nonpľo ť1t Ztt. vezérigazgatőja
Hatáľĺdő: 2022.június 30.
(Szavazott 9 fő bizotĺsťlgi tag: 9 igen, egłĺlangu)

30. napiľgndi pont: Bérlőkijelłilési jog áthelyezése (2)

Puskás Pétoľ elnłik: Kéľđés, észrevétęlhiányában, felteszi szavazástaaz előteľjesztés szeľinti
batttr ozati j avas I atot.

Buđapest ľ'őváľos IlI. Keľĺitet, Obudł-Bókásmegyer onkormányzú Pénzĺigyĺo
Tu laj d on osĺ és Va gyo n nyilatkoz at-kezelő Bizottságá n ak

214/Ż0Ż2. (v. 25.) határozata

A Bizottság a Budapest Fővaľos III. kerĹilet, obuda-Békásmegyeľ onkormźnyzat
Kipviseliĺ_testĹiletének az ĺinkoľmányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásáľÓl szłlĺl
60/2a20. (xn.l8') ĺendelet 23. ĺš (4) bekezdése úapjÍnisgybatfuoz, hogy

2l



e 1032 Budapest, Bécsi út 2a7. fsń' 1. ajtó számťt, L7005/23/Al1 helyrajz.i számťr

lakásľól a tÓľvény erejénél fogva a Beliigyminisz-téľium oľszágos Katasztľófavódelmi
Foigazgatiság ^iavára bizĺosĺtott folyamatos bérlőkijelölési jĺlgĺlt téľítésmentesen
áthelyezí a 1033 Budapest, Szentendrei űt 36.7. emelet 69. ajtó száĺn alatti,

18443/1,I/N70 helyľaizi számú' 3l m2 alapteľületii' 1 szobás összkĺrmfortos
komÍbtfokozatri lakásľa'
Felel(ĺs: obudaĺ VagyonkezelŐNonproťĺtZrt.vezérigazgatója
řIatáľidő: zaŻz.június 30.
(Szavazott 9./ő bizotĺsćlgí tag: 9 igen, egłhaný)

31. nrpĺľendi pont: Dłintés a" obuĺlaĺ Renĺlelők Egószsógtiryi Szolgáltató Nonpľofit Kft.
202l. óvi Eves Beszĺ{molójának elfogadásáľól

Puskás Péter elnłik: Kéľdés, észľevótel hiányában, feltęszi szav'azásraaz eloteľjesztés szerinti
hatáľozati j avaslatot.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuĺla-Bókásmegaer Onkoľmänyzat Pénziiryi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

2t5/202Ż. (v . 2s.) határozata

A Bizottsáts Úgy batátoz, hogy javasolja a KépviselőtestĹilet számtÍa, a ,,DÓntĺis az
obudał Ěu"aum Egészségiłgyi szcllgdĺtatĺĺ Nonprofiĺ Ęft, 2021. évi Éves
Beszómolójának elfogadásťłrĺ\l" címú előteľjesztés megtáľgyalását és a
képviselőtestületí előteľjesztés szeľinti tartalonrmal töľténő elfogađását.
(Szavazott 9.fő bizottsógi tag: 9 igeą egłhangĺi)

32. nąpirendĺ pou!: A Budapest IĺI. kerĺilet,21956 ós 21958 helyľajzĺ számú ĺngatlanok
megosztásĺ

Puskás Péteľ elntik: Kérdós' észľevétel hiárryában, Í]elteszi szavazfista az elóterjesztés szeńnti
hatáľozati j avasl atot.

Buĺlapest Bőváľos III. Keľĺitet, Obuĺla_Békĺísmegleľ Onkoľmńnyzut Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagronnyilatkozat-kezelő l}izottságának

2|6ĺ2022. (v. 25.) határozata

A Bizottság rigy hataroz, hogy a tsudapest t-őváros IĺI. Keľiilet, Óbuda-Békásmegyeľ
onkormtrnyzat a T-|025Ż9 szćľnú változási vźutajz és a telekalakítást engedélyező
800l48/5/2a22 ügyiratszĺámú végleges ft5ldhivatali haÍŕltozat szeľint kialakulÓ, a

táblazatb'an ĺblsoľolt ingatlanok tórítésmentes tulajdonba aĺ1ását elfogaclja:

terĺilet {m2)mcgnevczeshelvľaizĺ szám
kivett kĹizteľülęt, kĺizút 8021956/1

Ż7521956/4 kivett k<jzterület, közút
kivett közterĹilet, közút l82195617

4321956ĺ8 kivett kł'zteľiilet, közut
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ľ'elclős : Polgáľmesteľ
Hatáľidő: a döntést követő 30' nap
(Szavazolt 9 Jő bizausági ĺag: 9 igen, egłhangú)

Puskás Péteľ elnłik: A tovĺĺbbi napiľendi pontokat a l}izottság záľt ülésen tćttgyalja, ezért
megkéľi aielenlévőket, hogy csak azok maĺadjanak a teremben, akiket azźrt Ĺilés napiľendjei
éľintenek.

Á zťlľt ülésen a 2I7- 223-as hatarozut született.

Puskás Póteľ elntik: Mindenkinek megköszöni a murrkáját és a Bizottság iilését 15.20 óľakor
bęzaúa.

K.m.f.
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