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A Budapest Főváros III. Keľtilet, obuda-Békásmegyeľ onkormanyzat Képviselő-testĺiletének

Pénzĺiryi, Tulnjdonosi és Yaryonnyĺlatkozat-kezelő Bizottsága
2022.június 22-én 15 irai kezdettel megtartott nyílt tiléséről.

(1033 Budapest' Fő tér 3. I. em. 21.)

Jelen vannak:

Igazoltan trĹvol volt: Szkaliczki Tünde elnökhelyettes'

Jelen vannak továbbá: Czeglédy Gergő alpolgĺĺľmester, Burjrĺn Ferenc alpolgłĺrmester,
Turgonyi Dĺániel Absolon alpolgármester, Dr. Bots Dénes jegyzó, Kĺĺľoly Katalin
foosztźůyvezeto, Vecsey_Filzes Máľta füosztźůyvezetb, Horváthné Kovács Andrea
osztźt|yvezető, Dr. Spiegler Tamás f(5oszlźůyvezető, dr. Szabó Zsuzsanna mb. irodavezető,
Kecskeméti Istvĺłnné osztrílyvezető, dr. Sebők Zoltan osztályvezető, Kiss Gyula
telekéľtékesítési és telekalakítási Ĺigyintéző , Czékő Gábor igw Kft. ügyvezető igazgató, dr.

Kirchhof Attila oMrĺ Zĺt.vezéngazgató,Gyimóthy Batźnsvagyonkezelési igazgató o\rN Zľt.,

Novák Zsolt KSZKI igazgatő' Kľébesz Drĺniel Békásmegyeń Piac Igazgatóság Kft. és Biľi
Ágnes j egyzőkönywezető.

Puskás Péter elnök: Szęretettel kösz<jnt mindenkit a Pénzrigyi, Tulajdonosi és

Vagyonnyilatkozat_kezęlő Bizottság 202Ż. jűnius 22-ei ĺilésén. Megállapítja, hogy a Bizottság
hatĺĺrozatképes, 8 fő bizottsági tag jelen vaÍl, a" iilést 15 órakor megnyitja.
Felkéľi Zábő Atĺila bizottsági tagot a mai jegyzőkönyv hitelesítésére, aki a felkérést elfogadta.

Kén,szavazzanak Zźbó Attilabizottsági tag jegyzőkönyv hitelesító személyéľől.

Budapest Főváros III. Keľiilet, obuda_Békásmegyeľ Önkormányzat Pénzůĺryi,
Tulajdonosĺ és Varyonnyilatkozat-kezeló Bizottságrflnak

22 4 ĺ2022. (vl. Ż2.) }'atńr ozata

A Bizottság ilgy hatźroz, hogy a mai ülésérol késziilt jegyzőkönyv hitelesítőjévé Zttbć)

Attila bizottsági tagot választja meg.
(Szavazott 8fő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

Puslcĺs Póter elnök: A Bizottság ülésére szóló meghívó kikülđésre került, amelyen harminc
nyílt, és nyolc zźrt ülésen táĺgyalandó napirendi pont szerepel.

Puskás Péter
Derda Áoem
Faĺkas BďŁs
Óri László
Szabó Ákos
dr. Szendrődi Csaba
Ujfalvi István
Zálbó Attila

elnök,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag.
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Tájékoaada a bizottsági tagokat, hogy utólag osztott anyagént kapták mega kiküldött meghívó
szerinti:

- 7. napiľendi pont előterjesztését, amelynek a,címe a kikĹildön megłuvón szereplö
címhez képest változott. (A ,,Döntés ąz obudai Vaglonĺrezeĺő NonproJlt Zrt.
kłinyvvizsgáIójónok megváIasztásóról" helyett Az abudąĺ Vaglonkezelő NonproJit Zrt.
Irnnywizsgóló vóIasztósa 2022-2024. üzleti évek vonątkozdsóban, 2022. június 1łől
2025. mójus 31-ig tartó időszak kôrlyvvizsgóĺati feladataira)

- a LŻ. napirendi ponthoz a Felügyelő Bizottság hatrírozati kivonatát, valamint
- a t4. napiľendhez a mellékleteket.

Tájékoztatja tovább a tagokat, hogy a kiküldött meghívó szeńnti 5. napiľendi ponthoz a

Szociális' Egészsé$igyi és Lakasügyi Bizottság módosító határozatot fogadott el. Tuľgonyi
Daniel Absolon alpolgármester uĺ az iilés megkezdése előtt kérte, hogy a Bizottság ezzel a
módosítással szavazzon a napiľendről. A javasolt módosítĺást a napirendnél ismertetni fogja.
Kérdés' észrevétel hianyrĺban kérĺ, hogy figyelembe véve a fent elmondottakat szavaazanak a
kiküldt'tt meghívó szeľinti napirendről.

Budapest Főváros III. KeľÍilet, ibuda-Bókásmeryeľ Önkoľmányzú Pénzüryĺ,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

225 1202Ż. N |. 22.) határozata

A Bizottság úgy hataroz, hogy a napirendet az alábbiak szeńnt fogadja el:

NAPIREND:
Nvílt ĺilés

1. Budapest III. keľ' Óbuda-netásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket
Kiszolgáló Intézmény Szeľvezeti és Mtĺka'dési Szabĺílyzatĺĺnak módosítasa
Előterjesztőz Czeglédy Gergő alpolgĺłrmester

2. Szent Margit RęndelőintézetNonprofit Kft. Alapító okirat módosítĺĺsa, uj telephely

felvétele - 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. szám alatti gyermekfogoľvosi
rendelő
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgiĺrmester

3. Végleges döntés az Óuudai Rendelők EgészségĹigyi Szolgáltató Nonpľofit Kft-nek
a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft-be töľténő beolvadásaról,
vagyonmérleg_tervezet, vagyonleltär-tervezet, felrigyelobizottsági jelentés, továbbá
az egyesülési szerződést is magában foglaló átalakulási terv és az źltvevő tĺáľsaság

alapító okirat módosításrának elfogadásáról (A)
Előterjeszt ő: Czeglédy Gergő alpolgármester

4. Végleges döntés a' Óbudai Rendelők Egészségiigyi Szolgáltató Nonprofit Kft-nek
a Szent Maľgit Rendelőintézet NonpľoÍit Kft_be tö,rténő beolvadasĺĺról, átalakulási
terv és annak mellékletęinek (vagyonmérleg_tervezet, vagyonleltrir-tervezet,
felügyelóbizottsĘi jelentés, egyesülési szeľzodés, alapító okirat módosítás)
elfogadásaról (B)
Előterj eszt ő: Czegléďy Gergó alpolgármester
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5. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Pľogramja és

annak mellékleteinek (Szervezeti és Mfüiidési Szabźiyzat, megállapodrĺsok
tervezete, hźľ'iĺ end) mó dosítĺĺsa
Előterjesztó: Turgonyi Daniel Absolon alpolgármester

6. Ungar Péter Karoly (tMP _ Magyarország Zo|d Pĺáĺtja) szźtmźra országgyiilési
képviselői iroda biztosítása (a Béťlö az országgyulés Hivatala)
Előterjeszt őz Czeglédy Gergö ďpol gármester

7. ez obudai Vagyonkezelő Nonproťrt ZÍt. könywizsgéiő vělasztźlsa 2022-2024.
ĺizleti évek vonatkozásában,2022. június 1ąöl2025. május 31-ig taĺtó időszak
kĺinywizsgálati feladataira (a kikiildÓtt meghívón szereplő cín: Döntés ąz obudai
Vagĺonkezel ő Nonpr ofi t Zrt - k)nywizs głźĺój ának me páI aszt ós óról)
Előterjesztó: Czeglédy Gergő ďpolgĺ{rmester

8. Bp. III. Flóľián tér 3. szám ďatti ingatlan ďapító okiratának elfogadasa

Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

g. Bp. III' Mókus u. 1-3 szám alatti tarsashaz módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalt alapító okiratĺínak elfogadasa
Előteľjeszt őz Czeg|édy Geľgő ďpolgármesteľ

10.Döntés az onkormźnyzat tulajđonában álló 1991514 Lltsz.-tl, 1037 Budapest,

Csillaghegyi tt24ĺB. szam ďatti kivett ipaĺtelep ingatlan bérbeadásáĺa vonatkozó
nyilvráno s pa|y őzat eredményéről
Előterjesztö: Czeglédy Gergő ďpolgĺĄrmester

11.Dö,ntések az Önkormźnyzat tulajđonában éilő 6555211l helyrajzi számú' 1039

Budapest, Zipemowsky Kĺĺr9ly utca 1-3. sám alatti ingatlan udvarán álló 8

tantermes épĺilet (752 m2 terĹitettel) béľbea&ására vonatkozó nyilvanos
pĺ{lyŁatokľól
Előteľjeszt őz Czegléđy Gergő alpol gármester

12. Az. Eseľnyós Óĺudai Kulturĺĺlis és Sport Nonpľofit Kft. altal ęllátott feladatok

bővítése
Előterjeszt & Czeglédy Gergő alpolgáľmester

13. Óbuđa-Békasmegyer Varosfejlesztő Nonprofit Kft. rĺltal kezelt költségvetési sorok

módosítása
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

14. Döntés a,,Folyamőr utca - Búvár utca _ Akác köz által hatrírolt park zöldfeliilet-

rendezése'' targyu Megállapodásról
Elöteľjesztő: Czeglédy Gergő ďpolgármester

15. Döntés a Budapest III. kerület, 16698/7 és |6693ĺ9 he|yrajzi sámú ingatlanok

egyesítéséről
Előterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgáľmester
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1ó. Döntés a Budapest III. kerület, 16698/8 és l6693/10 helyrajzi szźlmű ingatlanok
egyesítéséről
Előterjesztő: Czeglédy Gergö alpolgrĺrmester

l7. Döntés a Budapest III. keľület, 65452 helyrajzi szrĺmú ingatlan megoszkĺsa
Előterj esztő : Czeglédy Gergő alpol grĺrmester

ls. A 276l2aT. (X.27.) számú PénzĹigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelo
Bizottsági hatarozat módosítása
Előterjeszt őz Czeglédy Geľgő alpol gármester

19. Dĺintés a Budapest [II. Selmeci u. 5. cím alatti társasház tervezett fejlesztéséröl
Előteľjesztő: dľ. Kirchhof Attila ouuaaĺ Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.,
vezéngazgatő

20. A DHK Hátalékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zĺtłe engedményezett tĺvhő
hářďékok kifizetése
Előterjesztó: dr. Kiľchhof Attila Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.,
vezéngazgatő

2l. A 2022. június 10_én zárult ingatlanpá|yénatok értékelése, ta palyazat kiírása
Előteľjesztő: dr. Kirchhof Attila vezéngazgató, Óbuđai Vagyonkezelő Nonprofit
ZÍt.

22. ABp.,III. ker. 16819/l hrsz. önkormĺĺnyzati tulajdonúcsonkatelektelękéľtékesítése
Elóterjesztő: dľ. Kirchhof Attila vezéngazgató, obudai Vagyonkezelő NonproÍĺt
Zrt.

23. Döntés a Bp. 19938/1 és 19944/l hľsz.-ú PomĺŁi úti önkormžnyzati tulajdonú
ingatlanok páIyánati úton tČiľténő értékesítéséről
Etőteľjeszt,ö: dr. Kirchhof Anila vezéngazgató' obudai Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt.

24. 
^ 

1035 Budapest, Váradi utca 2_8/A. szĺm alatti* az ingatlan-nyilvĺíntartás szerint
egyéb helyiség _ ingatlanok taroló flnkciójú, ismétęlt, páiyélzatonkívüli béľbeadása

Dr. Eckęrt Attila Végrehajtó lrodája részére
Elöterjesztő: dr. Kiichhof Attila vezéngazgató, obudai Vagyonkezelő NonproÍit
Zrt.

25.A 18705/0lN52 hrsz._ú, 1035 Budapest, Varadí utca l-5' szĺĺm alatti,36 m2

alapteľĹiletű _ az ingatlan-nyilvrĺntartás szerint egvéb helyiség _ ingatlan tĺĺľoló
funkciójú, ismételt, pźiyázaton kívĺĺli bérbeadása magĺłnszemély
részére
Előteľjesztő: dr. Kirchhof Attila vezéngazgató' obudai Vagyonkezelő Nonproťrt

Zrt.
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26. A l8IŻI/2lvsz.-{l,1035 Budapest, Varadi utca 9-1l. szálm alatti ingatlan volt fszt.
1. szĺmú gondnoki lakásanak intézményi célú, ismételt, pályáuatoĺ kívüli,
térítésmentes haszonkölcsönbe adása az ouudai Csďádi Tanácsadó és

Gyermekvédelmi Központ részére
Eiőterjesztő: dr. Kirchhof Attila vezéngazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit
ZÍt.

2?.A l8gl0/l01/Al107 hrsz.-ú, 1033 Budapest, Búza utca 4' szám ďatti,33 mŻ

alapterĺiletii iizlet _ trĺroló funkcióval történő - térítésmentes haszonkĺjlcsönbe adasa

az obudai Kulturalis Központ NonproÍit Kft. ľészérę
Előterjesztó: dr. Kirchhóľ ettila iezéngazgato, obudai Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt,

28. Tulajdonosi hozzájíĺrulás megadása az Önkormĺínyzat tulajdonźttképező,a237'38l|5
hrsz.-u l03l Budapest, Rozgonyi Piroska utca 28. szrĺm alatti ingatlanon az obudai
Spoĺtegyesiilet, mint Béľlő ĺĺltal elvégzendő beruhrŁáshoz
nloterjósĺő: dr. Kiľchhof Attila vezéngazgatő' Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt.

29. A l035 Budapest, Raktĺír utca42. fszt. l. szĺím alatti, tinkormányzati tulajdonú, iires

lakas lakásállomanyból töľténő törlése
Előteľjesztó: dr. Kirchhof Attila vezéngazgató, lbudai Vagyonkezelő Nonpľofit
Zrt.

30. A 6232lĺ4sĺN3 hrsz-ú, 1039 Budapest, Víziorgona utca 6. szĺĺm alatti, 2I0 fił
alapterĺiletĺi iroda ingatlanból - a Bérbeadó źita| mrĺszakilag, illewe a közľrriivek
tekintetében _ leválasztott, 177 nŕ alaptertiletii rész (postahivďal), ismételt,
pälyáaaton kíviili bérbeadĺĺsa a Magyar Posta Zrt. részére
fuŕterjesztő: dľ. Kirchhof Attila vezéngazgató, obudai Vagyonkezelő Nonpľofit
ZÍt-

zárt {ilés

31. Méluĺnyossági kérelem a III. ker', Márton úti ki'zterĹilet (Hegyalja utca - Sport utca

közötti szakasz) 1 5 00 mz-es részének hasznalatával kapcsolatban
Előterjeszt őz Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

32.Méltźny,ossági kéľelem a III. ker., Arany utcai közterület (Arany utca 9., 11., és l3.
elótti szakasz) 100 m2-ęs részének hasznĺĺlatával kapcsolatban
Etóterjeszt ő: Czeglédy Gergő alpolgrĺrmester

33. Méltanyossági kérelem a III. ker. Római paĺt 45-47. magassĺgábaĺl, a 23803 hrsz-ú

Duna-meder 8 m2-es részének egy évet meghaladó használata
Előteľjeszt ő: Czeg|édy Geľgő alpolgármester

34. A III. keĺület, Szentendrei út ls/a. sziĺm előtti, (18229/11) hľsz-ú közterĹilęt 30 m2-

es és 12 m2-es részének (vendéglátó pavilon és raktar) egy évet maghaladó

hasanálata
Előterj eszt őz Czeglédy Gergő alpolgármester
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35. Döntés a Szentendrei út 32-36. közötti zöldtęrĺilet rehabilitációjĺíra vonatkozó

kivitelezési feladatok tłĺrgyú közbeszęrzési eljĺĺľás eredményéľől és plusz fedezet

biĺosítĺĺsaĺól
Előterj esztő : C ze glédy Gergö alpol gĺĺrmester

36. Döntés az ,,Egészséges Budapest Program keľetében a Vörösvári út 88-96. szám

ďatti ingatlan felújíĹísa kapcsĺárr kivitelező kiválaszĺĺsď' trárgyú közbeszerzési
elj ĺłĺás megindítłĺsáról
Előterjeszt ő: Czegl'édy Geľgó ďpolgrĺrmester

37. Környezetvédelmi célokat szolgáló szolgálta&ĺsi, tizemeltetési funkciójú gépek

beszerzése obuda-nokásmegyer onkoľmĺínyzata ĺíltal
Előterjesztő: Buľján Ferenc alpolgrĺrmester

3 8. Székhelybejegyzési kérelem
Előterjósztb:-ár. Kirchhof Attila vezéngazgató, lbudai Vagyonkezelő Nonpľofit
Zrt.

(Szavazott 8Jő bizottsógi tag: 8 igen, eglhangü)

1. napiľendi oont: Budapest III. ker. Óbuaa-noľásmegľeľ Ônkoľmányzata
Kłiltségvetésĺ Szeneket Kiszolgrńló Intézmény Szervezeti ós

Mĺĺkłidési SzabáIyzatának módosítása

Puskís Péter elnök: Keľđés, észrevétel hiányában, felteszi szavaztsraaz előterjesztés szerinti
haĺiľozati j avaslatot.

Budapest Főváros III. Kerĺĺtet, lbudn_Békásmeryer Önkormányzat Pénziĺryi,
Tulajdonosi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsńgának

226 12022. (vI. 22.) határozata

A Bizottság rigy hatĺĺroz, hogy javasolja a Képviselő-testtiletnek a ,,Budapest III. ker.

Óbuda_Betásmegyer onkormányzata Költségvetési Szervekgt Kiszolgďó Intézmény

Szervezeti és Mfüödési Szabźůyzatanak módosítĺísď' címri előteľjesztés megtĺĺgyalĺĺsát
és a képviselĺĺ-testtileti előterjesaés szeńnti taľtalommal történö elfogadását.
(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

2. naoiĘgndi nont: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Alapító Okĺľat
módosítása, új telephely felvótele - 1039 Buđepest, Pais Dezső utca
1_3. szám alatti ryermekfogoľvosi rendelő

Puskás Póter etnök: Kérdés' észrevétel hiĺínyában, felteszi szavazástaaz előterjesztés szerinti
hatźlt ozati j avasl atot.

Budapest Főváros III. Keľĺĺlet, ibudn_Békásmeryer Ônkoľmányzat Pénzĺigri,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkozat-kezeló Bizottságának

227 12022. (v l. 22 ;) hĺtár ozata

!
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A Bizottság rigy hatĺĺroz, hogy javasolja a Képviselő-testĹilętnek a ,'Szent Maľgit
Rendel<ĺintézet Nonprofit Kft. Alapító okirat módosítása, új telephely felvétele _ 1039

Budapest, Pais Dęzso utca 1_3' szám ďatti gyermekfogorvosi rendelő'' című
előteľjesztés megtr{rgyalását és a képviseiő_testtileti előterjesztés szerinti tartalommď
tiĺrténő elfogadását.
(Szavazott 8fő bizottsógi tag: 8 igen, egłhaný)

3. napíľendĺ pont: Yégleges döntós az Óbudaĺ Rendelők Egészségĺiryi Szolgáltató
Nonprofit Kft-nek a Szent Maľgĺt Rendclőintézet Nonpľofit Kft_be
töľténő beolvadásárĺíl, varyonmérleg-tervezet' vagľonleltĺĺr_
teruezet, feliiryelőbizottsrĺgi jelentés, továbbá Đn egľesĺilésĺ
szenődést is magában foglaló átalakulásĺ terv és az átvevő tĺĺrsaság
alapító okirat mĺódosításának elfogadásáról. (Ä)

Puskás Péter elnłik: Kérdés, észrevétel hianyában, felteszi szavazäsĺaaz előterjesztés szeńnti
határ ozati javas latot.

Budapest Főváros III. Keritlet, obuda_Békĺńsmegyer onkormányaat Pénzüryi,
Tulajdonosi ós Varyonnyĺlatkozat-kezelő Bĺzottságának

228 12022. (v l. 22,) h atározata

A Bizottság tigy hat,áĺoz, hogy javasolja a Képvisęlő-testtĺletnek a 
',Végleges 

döntés az

Óludaĺ Rendelők Egészségĺigyi Szolgáltató Nonpľofit Kft.-nek a Szent Margit
Rendelőintézet Nonproťrt Kft_be történö beolva&isrĹľól, vagyonmérleg-tervezeĘ
vagyonleltłĺr_tęÍvezet, felügyelőbizottsági jelentés, továbbá az egyesĺilési szeľzödést is
magában foglaló átalakulási teľv és az ěŃvevo taĺsaság alapĺtó okiĺat móđosításának

elfogadĺásáról. (A)'' címti előterjesztés megtĺĺrgyalasát és a képviselő-testiileti
előterjesztés szeńnti tartalommal történö elfogadrását.
(Szavazott 8fő bizottsógi tag: 8 igen, eglhangtú)

4. nanireJnĺĺ pont: Végleges dłĺntés a' Óbudai Rendelők Egészsógügyi Szotgáltatĺi
NonproÍit Kft-nek a Szent Margĺt Rendelőintézet NonpľoÍit Kft_be
tłiľténő beolvadásáról, átalakulásĺ terv és annak mellékleteinek
(varyonmérleg-tervezet, varyonleltáľ-tenezet, feliigyelőbizottságĺ
jelentésn egyesiilésĺ szerződés, alapítró okirat módosítás)
elfogadásĺĺról. (B)

Puskás Péteľ elnök: Kérdés, észrevétel hiarryában, felteszi szavaztsraaz előteľjesztés szeńnti

hatarozati j avaslatot.

Budapest Főváros III. Keľĺilet, lbuda_Bókĺĺsmeryer Önkormányzat Pénziiryĺ,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat_kezelő BÍzottságának

229 12022. (v|. 22.) httározata

A Bizoťtság ťlgy hatźroz' hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek a ,,Végleges döntés az

ouuaaĺ Rendelók Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek a Szent Maĺgit
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Rendelőintézet Nonpľofit Kft-be történó' beolvađásĺĺról, átalakulási terv és annak

mellékleteinek (vagyonmérleg_tervezet, vagyonlelĺĺr-teľvezeto feliigyelőbizottsági
jelentés, egyesiĺlési szerződés, alapító okirat módosítĺĺs) elfogadĺĺsáról. (B)'' címti
előteľjesztés megtĺíľgyalasát és a képviselő-testiileti előteľjesaés szeľinti tartďommal

történó elfogadasát.
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, egńangtĄ

5. napirendi pont: Az obuaai Családi Tanácsadĺi és Gyermelľédelmĺ Központ
Szakmai Pľogramja és annak mellékleteinek (Szeľvezetĺ és

Miiködési Szabályzat, megáIlapodások tervezete, hĺĺzirend)
mtôdosĺtása

Puslĺĺs Péter elnłik: A Szociális, Egészségiigyi és Lakásĺigyi Bizottság tilésén az a javaslat

született, hogy a testĺileti hatĺáĺozati javaslat l. pontját vegyék két kiilön pontbą azaz az |.
pontban a 2 f(l fogyatékosságügyi tanácsadó, a 2. pontban az l ťó család-és gyermĄÓléti
központ vezetói létszĺĺm szerepeljen. Az eredeti 2. pont legyen vĺĺltozatlan tanalommal a 3'

pont. Kérdezi' hogy kĹilön szavazzanak-e a pontokľól'

Dľ. Bots Dénes jegzőz Ha valaki kéri, hogy külön szavazr'anak, akkoľ lehet ktilön szavanli,
de lehet egyben is.

Puskás Póter elntik A Szociális, Egészségĺigyi és Lakasügyi Bizottság iilésén is kĺilön-külön
szavaztaka pontokrÓl?

Deľda Áoĺm bĺzottsĺĹgi tag, mint a Szocir[lis, Egészségĺigyi és Lakásügyi Bĺzottsńg elnöke:
A bizottsági tilésen a napirend vitíjanrĺl dľ. Tass Bálint aljegyzo _ szervezési fióosztályvezető

ur tájékoztaĺĺsát követően az a végső álláspont alakult ki _ és ezze|nęmellentĺnondvaĺegyző
liľnak _ hogy a bizottsági hatlírozati javaslatról lehet szavazni azza|, hogy milyen módosítassal
javasolják ä Kepviselő-testiiletnek elfogadrásra és majd a Képviselő-testĺilet tud kĺilön_kiiltin

szavazni az egyes pontokról.

Puskás Póter etnök: Ezt szerette volna tiszIźľĺrri, meľt véleménye szerint is a bizottsági

hatĺĺrozati javaslatról tudnak szavazĺ:/.. További kérdés, észrevétel hiĺĺnyában, felteszi

szavazźtsraaz előterjesztés szerinti határozatijavaslatot a Szociális, Egészségügyi és LakásĹigyi

Bizottság módosító javaslaüíra fi gyelemmel.

Budapest Főváros III. Keriilet, Óbuda_Bélĺĺsmeryeľ Ônkormányzĺt Pénzůigyin

Tulajđonosĺ és VaryonnyilaÚkozat_kezelő Bĺzottsrĺgának

230 12022. (vl. 22.) határozata

A Bizottság a Szociális, Egészségügyi és Lakrásiigyi Bizottság javaslatát Íigyelembe

véve úgy hatfuoz, hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek ,'Az obudai Csalrĺdi

Tanácsađó és Gyermekvéđelmi Központ Szakmai Pľogramja és annak mellékleteinek
(Szervezeti és Mfüt'dési Szabályzat, megállapodások teľvezete, hĺĺárend) módosítasď'

táĺgyu előterjesztés megtĺłrgyallćĺsáú' és a képviselŐ-testiileti előĘesztés szeńnti

tartalommal történő elfogadását a következö módosítassal :
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1. Á Képviselő-testijlet úgł hatdroz, hogł biztosítja az intézmény szakrnai létszómónak
2 fő fo gl at é ĺu s s ó gü gĺi t anóc s adóv al t ł;r t é nő m e ge m e l é s é t.

2. A Képviselő-testijlet úgł hatóroz, hogl biztosítja az intézméľry szakmai lětszámának

I fő csalód-és głermeĘólěĺi kozpont vezetővel történő megemelését.

3. A Képviselő-testüIet úgl hatóroz, hog _ az előterjesztés mellékletének megfelelően
_ etfogadja az obudai Csalódi Tanócsadó és Gyermekvédelmi Központ Szolclnai

Programjót és annak mellékleteit (Szervezeti és Műladési Szabdlyzat,

megóIlapodósok tervezete, hazirend)' A Szakmai Program és a Szervezeti és

Műkt dési SzabáIyzat rendellęezései 2022. jlúlius hó l. napjdn lépnek hatólyba.

(Szavazott 8fő bizottsóý tag: 7 igen, 1 tartözlcodóý

6. napiľenđĺ pont: Ungár Péter Kĺńľoly (tMP - Maryarorszńg Zöld Pártia) szńmáľa
oľszágryűlésĺ képviselői ĺroda bĺztosítása (a Béľlő az országryűlés
Hivatala)

Puskás Póteľ elnök: Kérdés, észrevétel hiĺĺnyában, felteszi szavazásraaz előteľjesztés szerinti
hatĺíľozati j avaslatot'

Budapest Főváľos III. Keľĺiletn obuda-Békásmeryer Önkormányzat Pénzügyio
Tulajđonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

23ll2u2. (vI. 22.) határozata

A Bizottság tlgy hatźroz, hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek ,,Ungár Péter Krĺroly
(LMP - MagyarországZölđ Paĺtja) szÁmfua országgýlési képviselői iroda biztosítasa
(a Béľló az orszźęgyűlés Hivatďa)'' címú előterjesztés megtaľgyalrását és a képviselő-
testĹileti előterjesaés szeńnti taĺtalommal töľténő elfogadasát.
(Szavazott 8 Jő bizattsógi tag: 8 igen, egńangú)

7. napĺrendĺ pont: łz obudaĺ Varyonkezelő Nonprofit Zrt. könywĺzsgáló választása
2022-2024. ĺizleti évek vonatkozásában, 2022. június L-től 2025,
május 31-ig tartó időszak könywizsgĺńlati feladataira (a kihłldatt
meghívón szereplő cím: DÓntés ąz obudai Yagłonĺrĺzelő Nonprofit Zrt.
könyvvizs gáI ój ónak me p álaszt ós ór ól)

Puskĺĺs Péter elnök: Kérdés, észrevétel hirányában, felteszi szavazésraaz elöteľjesztés szerinti
hatfuozati javaslatot.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuda_Békásmeryer Önkormálnyzat Pónzĺi5li,
Tutajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságĺĺnak

232 1202Ż. (v l. 22.\ határozata

A Bizottság úgy hatĺ{ľoz, hogy javasolja a Képviselő-testĺiletnek ,,Az obudai
Vagyonkezelő Nonproťrt Zt. könywizsgáló választiása 2022-2024. iizleti évek
vonatkozásäbarl,2022. június |-tő| 2025. május 3l-ig taľtó időszak könyvvizsgálati
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feladataira'' címti elóterjesztés megÍ"ĺrgyďását és a képviselő-testületi előterjesztés
szerinti taľtalommal torténő elfogadasát.
(Szavazott 8 fi bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

8. nanĺľendi oont: Bp. IIL FIóńán tér 3. szám alatti ĺngatlan alapító okiratának
elfogadása

Puslaĺs Péter elnök: Láttja, hogy az előző anomáliát sikertilt elhlĺrítani. Kérdés, észrevétel

hiányában, felteszi szavaztsraaz elöterjesztés szeńnti hatĺírozati javaslatot.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet, ibuda-Békásme5ĺer Önkoľmányzat Pónzĺĺ5ri,
Tulajdonosĺ és YaryonnyĺIatkozat-kezelő Bĺzottságának

233 ĺ2022, (w. 22.) hntá rozata

A Bizottság ťlgy hatáľoz, hogy javasolja a Képviselő-testĺiletnek a.Bp. III' Flórián tóľ

3. szráĺn alatti ingatlan alapító okiratĺnak elfogadásď'címtĺ előterjesĺés megtargyalását
és a képvisel ő_testtileti el őterj esztés szeľinti tartalommal történő elfo gadasát.

(Szavazott 8!ő bizottsági tag: 8 igen, ephaný)

9. napiľendi oont: Bp. III. Mókus u. 1_3 szám alatti társasház módosításokkal erységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratlĺnak elfogadrńsa

Puslcás Péter elnök Kéľdezi van-e a napirendhez kérdés, hozzászólás'

7,á!bó 
^tłila 

bizottságĺ tag: Tajékoztatja a Bizottság elnökét és tagiait, hogy személyes

éńntettség okĺín taľgyi előterjesztés kapcsĺĺn nem vesz részt a szavazásban.

Puslĺás Péter elnök: Köszöni szépen a jelzést' További kérdés, észrevétel hirĺnyában, felteszi
szavazásľa az előteľjesztés szeľinti hataľozati javaslatot.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Bókásmegyeľ Ônkormányzat Pénzĺigyĺ,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottsĺńgának

23 4 12022. N l. 22.) b atá rozata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy javasolja a Képvíselö-testiiletrek a ,,Bp. III. Mókus u. l -

3. szěmalatti TársashŁ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának

elfogadása'' címiĺ előteľjesaés megtaľgyalźsat és a képviselo-testtileti előterjesaés
szeľinti tartalommal történó elfogadását.
(Szavazott 7 fő bizottsägi tag: 7 igen, egłhaný)

Zóbó Auila bizottsógi tag személyes érintettség okńn ą szavązósban nem vett részt.

10.nanĺrendĺpont: Dłintés az Onkormányzat tulajdonńban rńlló l99lsl4 hrsz.-ú, 1037
Budapest, Csillaghegri úft 24ĺB,szám alatti kivett ipartelep ingatlan
bérbeadásáľa v onatkozĺĎ nyĺlváno s pútĘ ánat eredményéről

t10



Puslcĺs Péter elnök: Kéľdés, észrevétel hianyában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
haüírozati j avaslatot.

Budapest FővrĹľos III' Kerütet, lbuda-Bélcĺsmeryer lnkormányzat Pénziigĺĺ,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

n5 n022. (vI. 22.) határozata

A Bizottság úgy hataroz, hogy javasolja a Képviselőłestiiletnek a ,,Döntés az
Önkormĺĺnyzattulajdonában álló l9915l4 hľsz._ú, 1037 Budapest, Csillaghegyitlt}4lB.
szĺĺrn alatti kivett ipartelep ingatlan bérbea&ĺsára vonatkozó nyilvrános pźilyźnat
eredményéről'' címú eloteľjesaés megtaľgyalását és a képviselőłestiileti előterjesztés
szerinti tartalommď történő elfogadasát.
(Szavazott 8Jő bizottsógi tag: 8 igen, egłhaný)

11. napiľendĺ pont: Dôntések az Önkoľmányzat tulajdonĺńban rílló 65552111 helyľajzi
számű, 1039 Budapest, ZipernowsĘ Káľoly utca 1-3. szám alatti
ingatlan udvarán átlĺó 8 tantermes épĺilet (752 m2 teľülettel)
bérbeadására vonatkozó nyilvános pályĺńzatokróI

Puskás Péter elnök: Kérdés, észrevétel hiĺányában, felteszi szavazásraaz el<1terjesztés szerinti
hatrĺrozati j avaslatot.

Budapest FővĺĹros III. Kerĺtletn Óbuda_Bélc{smeryer önkoľmrĹnyzat Pénziĺryi,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő BĺzottsrĺgrĹnak

236 12022. (vI. 22.) hatá ľozata

A Bizottság úgy hataľoz, hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek a ,,döntések az
Önkormĺĺnyzat ĺrlajdonában álló 65552lll helyľajzi szłmú, l039 Budapest,
Zipernowsky Károly utca l_3. szám ďatti ingatlan udvaľĺ{ľl álló 8 tantermes épiilet (752
m2 teľĹilettel) bérbeadásĺĺra vonatkozó nyilvĺínos pályázatokĺól'' címii előterjesztés
megtĺĺrgyal'ĺsát és a képviselö-testtileti előteľjesĺés szerinti tartalommal töľténő
elfogadását.
(Szavazott 8 Jő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

12. napirendi oont: Az Esernyős obudai Kulturális és Sport NonproÍit Kft. rĺItal eltátott
feladatok bővítése

Puskás Péter elnök: Kérdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
haŁározati j avaslatot.

Budapest FővĺĹľos III. Kerĺitet, Óbuda_Békásmeryer Önkormányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosi és Vagĺonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

237 l2o22. (vI. 22.) hatáľozata

A Bizottság ugy hatfuoz, hogy javasolja a Képviselő-testtĺletnek ,, Az Esernyős obudaĺ
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Kultwális és Sport Nonprofit Kft. altal ellátott feladatok bővítése" címti előterjesztés

megLĺľgyalasát és a képviseló-tęstiileti előterjesaés szeńnti tartalommal tiiÍténő

elfogadasát.
(Szavazott 8fő bizottsági ĺag: 5 igen, 3 nem)

13. nanirendĺ.pont: ltuoa-noxłsmery€ľ VrĹrosfejlesztő Nonpľofit Kft. által kezelt
kłiltségvetési soľok módosítása

Puskás Péteľ elniik: Kerdés' észrevétel hiĺĺnyában, felteszi szavazźsĺaaz előterjesztés szeńnti
hatĺározati j avaslatot.

Budapest Főváľos III. Keľiilet, Óbuda_Békĺńsmeryer Önkormányzat Pónziigyĺ,
Tutajdonosi és Varyonnyĺlatkozat-kezelő Bĺzottságának

23812022. (v|, 22.) hatáľozata

A Bizottság űgy hatźroz, hogy javasolja a Képviselőtestiiletnek az ,'obuda_
BékásmegyerVárosfejlesztő Nonproťlt Kft. által kezelt költségvetési sorok módosíĺásď'
című előterjesáés megtárgyalásźt és a képviselő-testĺileti előterjesztés szeńnti
tartalommal történő elfo gadásat.
(Szavazott 8tő bizoĺtsógi tag: 8 igen, egłhaný)

14. napĺrendi nont: Dtintés a ,,Folyamőr utca - Búváľ utca - Alĺác köz tĺItal határolt paľk
zôldfelĺilet-rendezése' tárgĺú Megĺĺllapodĺĺsról

Puskás Péteľ elnök: A napirendhez utólag érkeztek a mellékletek. Kérdés, észrevétel

hianyában, fęlteszi szavazźstaaz előteľjesztés szerinti határozatijavaslatot.

Budapest Fővĺĺros III. Kerĺitet, ibuda_Békásmeryer Ônkoľmálnyzat Pénzüryi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

239 n022. (vI. 22.) hatáľozata

A Bizottság úgy határoz, hogy
l. az önkormźnyzat vagyonĺĺról és a vagyontáĺgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorlĺásaĺó| l?ĺ2014. (vI. 2.) önkormányzati rendelet 18. $ (2) bekezđés a)

pontjában foglaltakra tekintettel javasolja a Polgĺĺľmesteľnek, hogy Biggeoľge
20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (székhelye: 1023 Budapest, Lajos
u. 28-32.' adószáma: 19213286'2'4l) képviseletében eljáró Biggeoľge
Alapkezelő Záĺtköľiien Miiködő Részvénýĺírsaság (székhelye: 1023 Budapest,
Lajos utca 28-32.,adószáma: l3589288_2_41, cégiegyzékszétma:0l-10-0453l6'
képviseli: Nagygyöľgy Tibor, Szegeđi Zo|tźn, Köbli Gyula) - (a továbbiakban:
BeruhŁó) szfunára _ a melléklet szeńnti taľtalommal - adja tulajdonosi
llozzájaĺulását az onkormányzat tulajdonát képező |8229/14 hrsz'-ú,
természetben Folyamor utca - Búváľ utca _ Akác köz által hatáľolt kivett közpark
megnevezésii ingatlanon végzett zoldfelĺilet-fejlesaéshez, mint énéknövelő
beruhĺĺzáshoz.
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A teľvezett beruhazás kapcsaľr esetlegesen szfüséges szakhatósági és egyéb
engedélyek,hozzźljtrulasok beszerzése a BeruhrŁó feladata és felelősséEa, M
onkormányzat ebbéli felelösségét kizźĄa.

2. elfogadja a ,,Folyamór utca _ Búvĺír utca - Akác köz által hataľolt park
zöldťeltilet-ľendezése'' táľgyáball szĹiletett megállapo&ás tervezetét a melléklet
szerinti tartalommal azzal a feltétellel, hogy a beruhŁással osszefiiggésben a
Beruházó Budapest Föváros III. Kerĺilęt obuda-nékiísmegyer
Önkormanyzatäval szemben semmilyen jogcímen nem léphet fel megtérítési,
beszámítasi, kartérítési' kartalanítási, vagy tulajdonjogi igénnyel.

3. felhatalrnazza a Polgŕirmesteľt a megállapodĺís alĺĺírasáta azzal, l'ngy az
aláírráskoľ az elöterjesztés melléklete szerinti tervezet szövegétől _ a szerződés
lényeges taľtalmát nem érintve _ eltérhet.

Felelős: l.) Polgármester, 2) Óbuaa_nekásmegyer Varosfejlesztő Nonproťrt Kft.
(me gál lapodas el őkészítése), 3 .) Polgĺĺrmester (me gállapodrĺs aláírása)
IlatrĹridő: 2022.július l 5'
(Szavazott 8fő bizottsógi tag: 8 igen, eglhanglĘ

15. napirendi nonĘ Dłintés a Budapest III. keľület,16698ľl és 16693/9 belyrajzi szĺĹmrń

ingatlanok eryesítósóről

Puskás Péteľ elnök: Kérdés, észrevétęl hiányában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
határozati j avasl atot.

Budapest Fóváľos III. Keľĺilet, lbuda_Bélaĺsmeryeľ Önkormĺĺnyzat Pénzĺiryĺ,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsńgának

24a nn22. |.vI. 22.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a Budapest Fővaľos III' Kerület, Óbuda-Békásmegyer
onkormĺĺnyzat
1. a tulajdonában álló 1669817 helyrajzi számú, kivett ki'zut és közterĹilet

megnevezésii ingatlant Lz Önkoľmányzat forgalomképtelen tö'rzsvagyonából
kivonja,

2. az ingatlanok egyesítésére készített T_102896 számú vĺĺltozĺási vźmajz szerinti
telekegyesítés végrehajtása érdekében _ az önkormźnyzat vagyonáril és a
vagyontiĺrgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlłásĺíról szóló l7/20I4. (VI.z.)
önkormányzati rendelet l1. $ (1) bekezdés a) pontja ďapjan versenyeztetési eljánís
mellőzésével - éľtékesíti a 1669817 he|ytajzi szamú ingatlant 604 800 Ft, azaz
hatszazrrégyezer-nyolcszáz fonnt vételáľon a 16693/9 helyrajzi szrímú ingatlan
tulaj donosai részére tulaj doni ľľányaduk anĺnyában.

Felelős: Polgármesteľ
Határĺdő: a döntést követó 30. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

16. napirendi oont: Döntés a Budapest III. kerĺilet' 16698/8 és 16693/10 helyrajzi számú
ingatlanok eryesítéséről

Puskris Péter etnłik: Kérdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
hatźlr ozatí j avas latot.
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Budapest Föváros III. Kerĺilet, obuda_Békásmeryer Ônkoľmńnyzat Pénzĺiryĺ,
Tulajdonosĺ és Va5lonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

24l 12022. (v |. 22.) hatĺ{ľozata

A Bizottság ilgy határoz, hogy a Budapest Fővaros III. Kerület, lbuda-Békasmegyer
onkormĺĺnyzat
1. a tulajdonában álIó 16698/8 helyrajzi számú, kivett közrit és kiizterület

megnevezésti ingatlant az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából
kivonją

?. az ingatlanok egyesítéséĺe készített T-102897 számú változási véuĺEz szerinti
telekegyesítés végrehajtĺłsa érdekében - az önkormányzat vagyonaról és a
vagyontaľgyak feletti fulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló |712014. (VI.2.)
önkormĺányzati rendelet l 1. $ (1) bekezdés a) pontja alapjan versenyeztetési eljárás
mellőzésével - értékesíti a 16698/8 helyrajzi saámú ingatlant 720 000 Ft, azaz
hétsaŁhúszezer fońnt vételaron a 16693110 helyľajzi szĺĺmú ingatlan fulajdonosai
részérę. A vételrírat a 16693110 helyrajzi szĺłmú ingatlan tulajdonosai a köztiik
2022. jűniłs 10-én létrejött megállapodas szerint egyenlítik ki.
Felelős: Polgrĺrmester
Haüńridő: a döntést követó 30. nap

(Szavazott 8fi bizottsági tag: 8 igen, egłhaný)

17. nanirendi pont: Döntés a Budłpest IIL keriilet, 6s452 belyrajzi számű ingatlan
megosztása

Puskás Péter elniik: Kéľdés, észrevétel hiĺínyában, felteszi szavazásraaz előteľjesztés szeńnti
haüĺrozati j avaslatot.

Budapest Főváros III. Kerĺiletn Óbuda-Békásmegĺer önkormányzat Pénziigyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsĺń gĺĺn ak

242 ĺ2022. (vr,. 22.) hatáĺ ozata

A Bizottság tlgy hatźrroz, hogy a Budapest Fővĺĺros III. Keľiilet, obuda-Békásmegyer
Önkormrínyzat a 20/2018.(vI.26') önkormĺínyzati rendelet előírásainak megfelelően
készĹilt T_l02958 szímú változiĺsi vázĺajz szęrinti telekmegosztźshoz hozzá$áruJ, a
kiďakuló 65452lŻ hrsz_ú, 2l3 m2 területii kivętt kiĺzút megnevezésú ingatlan
térítésmentes tulajdonba adását elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: a döntést kĺĺvető 30. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsógi tag: 8 igen, egłhaný)

18. napiľendi oont: A 276ĺ202l. (x.z7,) számú Pénzii5li' Tulajdonosĺ ós

Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat módosítĺĺsa

Puskás Péter elnök: Kérdés, észľevétel hianyában, fęlteszi szavazásra az előterjesztés szeľinti
hatarczati javaslatot.
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Budapest Főváros III. Keriilet, lbuda-Békásmeryer Önkormányzat Pénzüryi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

243 12022. (vI. 22.) batár ozata

A Bizottság úgy dönt, hogy a 2761202l. (X.27.) sz. |tatźrozatáft az a]źlbbiak szeľint

midosítja:
a2l6l202l. (X.27.) sz. hatĺłľozat ,,202l. december 3l-el'' szövegľész helyébe a,,2022.
december 31-i dárummal'' szövegrész lép
Felelős: Ótuaa_gekiĺsmegyeľ Vrĺrosfejlesztő Nonprofit Kft,
Határidő: azonnď
(Szavazott 8 /ő bizottsági tag: 8 igen, egłhangű)

19. napiľendĺ nont: Dôntós a Budapest III. Selmeci u. 5. cím alatti társasház tenezett
fejlesztéséről

Puskás Péter elnök: Kéľdezi vai-e az előterjesztéshez kérdés, észrevétel.

Gyimóthy BalĺŁs varyonkezelési igazgatĺó lVN Zrt.z A Közgyiilés által elfogadott

dokumentumok tervezetét csatoltĺk az előterjesztések, amelyekben apróbb adminisztrációs
változtatások sziikségeseĘ ęzért kéľi a Bizottságot, hogy a hatfuozati javaslatot L

következőkben ismeľtetett 7. ponttal egészítsék ki: 7. Jelen hatłźrozati jovaslatok 3', 4., 5., 6.,

pontjaiban talólhątó dokumentumok tekintetében ąz alóíróslar a melléHet szerinti tervezetek

szi)vegétől * a szerződések és az alapító okirat lényeges tąrtalmót nem érintve _ eltěrhet,

amennyiben oz nem sért Önlrormónyzatí érdeket.

Puslgĺs Péteľ elnök: További kéľdés, észľevétęl hiĺĺnyában, felteszi szavazásraaz előterjesaés
szerinti llatźrozatijavaslatot az ismeľtetett új 7. ponttď kiegészítve.

Budapest Fővrĺros IfI. Kerĺilet, lbuđn_Békásmegĺer Ônkormúnyzat ľénzĺĺryi,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

244 12022. (v |. 22.) határozata

A Bizottság az önkormĺányzat vagyonaról és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlasaról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormĺĺnyzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
figyelem bevételével űgy hatźttoz, hogy
1. az onkormźnyzat a 17417 hrsz._ú, 1034 Budapest, Selmeci utca 5. szám alatti

taĺsasházban 18,6olo_os fulajdoni hanyada arányában hozzájźru| a nevezett táľsashŁ
ďapító okiĺatrának módosítrásĺłhoz a padliĺstéri teriilet értékesíthetősége céljából. A
módosítĺłssď megszűnik az eľeđeti alapító okiratban X. sziĺmmal jelzett,,Padliĺstéť'
megnevezésii helyiség, amely 17Ą7/aĺN7 helyrujzi számmal, l08 m2 hasznos
alaptenilettel önálló ingatlanként keľiil kialakításrą és amelynek tulajdonosai a
tarsashlŁban önálló ingatlannal rendelkező ingatlanok tulajdonosai lesznek.

2. az Önkoľrnźnyzat a I74l7 hrsz._ú, 1034 Budapest, Selmeci utca 5. szĺá'm alatti
társashŁban 18,6%-os tulajdoni hĺĺnyada aranyában bozzájáĺul a nevezett
trĺĺsashŁban l74l7/0/N7 hrsz._ú, 108 m2 alapteriilettel önauó ingatlanként
bejegyzésre kerĹilő ingďlan értékesítéséhez a 712022. 06. 08' számú közgytilési
határozatban a magĺintulajdonosok által meghatźrozatt és az Avant.Immo Mémöki
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és Igazságĺigyi Szakértöi Kft' (Baľtfai Lźszló okleveles Ĺizemmérn<ĺk,

ingatlanforgalmi igazságiigyi szakértö) által 2022. jrlnius l4. napján kelt
ingatlanforgalmi szakvéleményével alátámasztott, bruttó 30.000.000'- Ft-os
vételiíron a TRITOM BAU Kft. (székhely: 1037 Budapest, Zay utca l-3', l1?a3,
cégegyzékszĺĺm: 0 1 -09-359ó3ó, adószám : 27 97 l l 65-2-4l, képviselő: Faľkas
Tamĺás ügyvezető) r észét e.

3. az Önkormányzat a I74l7 hrsz.-ri, 1034 Budapest, Selmeci utca 5. saĺm alatti
üĺľsashŁban l8,6%-os tulajđoni hányada aranyában hozzÄjarul a jelen hatĺĺrozat
elválaszthatatlan mellékletél képező łoÁsvÉrELI SZERZooÉs megkötéséhez,
egyben felkéri a polgármestert a szerződés és a kapcsolódó dokumenfumok
alĺíírrásĺĺra.

4. az onkormányzat a 174|7 hrsz'-ú, 1034 Budapest, Selmeci utca 5. szrĺm alatti
táľsashŁban l8,óoń-os tulajdoni hanya{a aľĺĺnyában hozzź$äĺ:u|{jeien batfuozat
elvalaszthatatlan mellékletét képező vÁLLALKoZÁsI SZERZODÉS társashŁ
közös képviselete általi ďĺáínásához és a beruhĺŁás elvégzéséhez.

5. az Önkoľmźnyzat a 174|7 hľsz.-ú, t034 Budapest, Selmeci utca 5. szím alatti
trĺrsashŁban 18,6%_os tulajdoni hányada arányában hozz{i'źlrul' ajelen hatfuozat
elválaszthatatlan mellékletét képező Üc yvÉol LETÉTI IZERZ)DÉS trĺrsashŁ
közö s képvi sel ete áltz.li alźLir źLsłĺho z.

6. az Önkormányrat a L74l7 hrsz.-ú, 1034 Budapest, Selmeci utca 5. szím alatti
ĺłrsashŁban 18,6%-os tulajdoni hĺĺnyada aranyában hozzájáru| a jelen hatźsozat
elvĺĺlaszthatatlan mellékletét képező ALAPÍTÓ OKIRAT módosítĺĺshoz, egyben
felkéri a polgĺĺrmestert annak aláíľásĺĺľa.

7. Jelen hatdroząti javaslatok 3., 4., 5., 6., pon$aiban talłźlható dohlmentumok
tekintetében az aláíróskar a meIIéHet szerinti tervezetek szövegétől _ a szerződések
és az alapító okirat lényeges tarta\mót nem érintve _ eltérhet, amennyiben az nem
sért Önlarmányzati érdeket.

Felelős: Polgĺáľmester, az obudai Vagyonkezelő NonprofrtZrt. vezéngazgatőja
Hatáľĺdő: döntést követő 90. nap
(Szavazott 8Jő bizottsági tag: 8 igen, eglhaný)

20. napĺľendi pont: A DHK Hátľalékkezelő és Pénzilgyi Szolgáltatĺó Zrt-re
engedményezett távhó hrĺtralékok kiÍizetése

Puskás Péter elnłĺk Kéľđés' észrevétel hianyában, felteszi szavazäsra az előterjesztés szerinti
határozati j avaslatot.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet, obuda-Békásmegyeľ Önkormányzat Pénzĺiryi,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

Ż45 n022. NI. 22.) határozata

A Bizottság úgy hataroz, hogy az elóterjesaés melléklęte szerinti tartalommal elfogadja
a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltatĺ Zft-re engedményezett, 8 db fogyasztói
helyen felhalmozott távhő hátralék kiťrzetését összesen 1.3ó1.01 1 Ft összegben.
Felelös: Dr. Kiss Lász(ő polgáľmester, Dr. Kirchhof Attila vezérigaagatő
Határidő: azomral
(Szavazott 8fi bizottsógi tag: 8 igen, egłhangił)
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ä. naoirendi oont: A 2022. június 10_én záľult ingatlanpályĺńzatok órtékelése' 
'ijpályĺńzat kiĺľása

Puslĺĺs Péter elnökl Kérdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazäsĺa egyben az elóterjesztés

szerinti határozati j avaslatokat

Budapest Főváros III. Kerület, lbuda-Bélcĺsmeryer onkoľmńnyzat Pénzügĺi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő BizottsrĹgńnak

246 12022, (vI. 2Ż.) határozata

A Bizottság az önkormĺĺnyzat vagyonrĺról és a vagyontźltgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlĺĺsĺĺĺól szólÓ 17l20l4. (VI. 2.) önkormĺĺnyzati rendelete 16. $ (1) bekezdése
Íi gyelembevételével űgy hatáĺoz, hogy
- a2022.junius 10-én zźmlt, !037 Budapest, Laborc kôz 1684413 helyľajzi számú

ingatlan értékesítésére kiíĺt pźůyázatot eredménýelennek nyilvĺĺrrítja, tekintettel
arrą hogy apälyźzat benyujtístłľa nyiwa álló hataridőn belül egyetlen ajánlat sem

érkezett;
- apáiyázatsonłn megmaradt, eredménýelenül hiľdetett 1037 Ęudapest' Laboľc kłiz

tstiąls helyrajzi szamú telekingatlan esetében felkéri az Óbudai Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt-t az értékbecslés akfualizálásźtą valamint atTa' hogy annak
fiiggvényében ismételt pályźntatĺĺsaÍól szóló javaslatot a fulajdonosi terĹileten

éĺintett állandó bizottság ęlé döntéshozatalra nyújtsa be.

Felelős: Óuuaaĺ Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt. vezengazgatő
Határiđő: a döntést követó 30. nap
(Szavazon 8Jő bizottsógi tag: 8 igen, egłhaný)

Budapest Főváros III. Keľiĺtet, Óbuđa_Bélĺĺsmeryeľ lnkormányzat Pénzĺiryi,
Tulajdonosĺ és Vrryonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

247 ĺ2a22. (vI. 22.) határozata

A Bizottság az iinkormányzat vagyoniłľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlĺĺsĺĺrÓl szóló I7l20I4. (vI. 2.) önkormányzati rendelete ló. $ (1) bekezdése
ťrgyelembevételével úgy hataľoz, hogy
aŻ022. junius 10_én zárult, 1037 Budapest, Laboľc köz t6844t4 helyľajzi szłmú
ingatlan értékesítésérę kĺírt pályazatot eredménytelennek nyilvanítją tekintettel aľra,

hogy a pá|yénat benyujĺĺsĺĺra nyitva álló hatráľidőn belül egyetlen ajĺánlat sem érkezett;

a páůyazat soran megmaradt, eredményteleniil hiľdetett 1037 Budapest, Laboľc kłiz
lssąłlł helyrajzi szłĺmú telekingatlan esetében felkéri az Óbudai Vagyonkezelő
Nonpľofit Zrt4 azétékbecslés aktualizálĺĺsárą valamint aną hogy aĺrnak fiiggvényében
ismételt pályáztatáslĺról szóló javaslatot a tulajdonosi tenileten érintett állanđó bizottság
elé döntésh ozata|r a nyújtsa be.
Felelős: obudai Vagyonkezelö Nonpro fit Zĺt. vezérigazgatő
Határidő: a döntést követő 30. nap
(Szavazott 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, eglhangú)
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Budapest Főváľos III. Keriilet, ibuda_BékĺĹsmeryer Önkormänyzat Pénzĺi5rĺ,
Tulajdonosĺ és Yagyonnyilatkozat-kezelő BizottsrĹgának

2 48 12022. (v1. 22.) h atározata

A BizottsĘ az önkormán yzat vagyonaľól és a vagyontĺĺrgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásaľól szóló 17ĺ2014. (VI. 2.) ĺinkormrá'ĺryzati rendelete 16. $ (l) bekezdése

fi gyelembevételével úgy hataroz, hogy
- a2022.junius 10-én zarult, 1039 Budapest,Ilunyadi u. 58-ó0. B. ép. pinceszĺnt,

6Ż976t0tB/1 helyrajzi számú, nem lakas célú ingatlan értékesítésére kiírt päLyfuatot

eľedménýeleĺnek nyilvánítja, tekintettel arľą hogy a pá|ytnat benyujtrásĺĺra nyiwa
álló hatĺĺridön belül egyetlen ajanlat sem érkezett;

- apáúyáuat során megmarađt _ezen az fuon haľmadik alkalommal eredményteleniil

hiľdetett- 1039 Budapes| Hunyadi u. 58'ó0. B. ép. pinceszint, 62976l0ĺBlt
helyrajziszámri" nem lakas célú ingatlan esetében felkéń az Óbuaai Vagyonkezelö
Nonpiofit ZÍt-t az értékbęcslés aktualizáláséta, valamint aÍTa' hogy annak

fiĺgýényében ismételt päl|yázlatásaľól szóló javaslatot a tulajdonosi területen

éńntett allanđó bizottság elé döntésho zatalra nyújtsa be.

Felelős: obudui Vagyonkezelő Nonpro fit ZÍt'. vezéngazgatő
Hatáľidő: a döntést követő 30. nap
(Szavazott 8 Jő bizottsági tag: 8 igen, egńangú)

Budapest Főváros III. Kerĺĺlet, Óbuda-Békásmeryer Önkormőnyzat Pénzĺiryi,
Tulajdonosi és Varyonnyĺlatkozat_kezelő Bizottságának

249 n022. (vl. 22.) hatá ľozata

A Bizottság az önkoľmányzat vagyonáról és a vagyontaľgyak feletti fulajdonosi jogok

gyakorlásĺíról szóló 17l20t4. (vI. 2.) önkormányzati rendelete 16. $ (1) bekezdése

figyelembevételével úgy haĺłroz, hogy
u1ozz. junius 10_én zĺrult, 1039 Budapest, Kabaľ u. 1. Íöldszint, 64057I3lNl
helyrajziizámúo nęm lakás célú ingatlan értékesítésére kiírt páiyáaatoteredményesnek,

a beéĺkezett ajanlatokat érvényesnek nyilvanítja;
Pro Invest Gľoup Kft., 1039 Budapest, Kabar u. 1.löldszint,64057l3lAl1 helyrajzi

szĺmú' nem lakrás célú ingatlanľa benyujtott ajánlatat elfogadja, a megajanlott

21.430.000 Ft (Áfa mentes) vételiíron és fizetési feltétellel az ingatlant pá|yáaó részére

értékesíti.
Felelős: ouuaaĺ Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezéngazgatő
Hatńrĺdő: a diintést követő 30. nap
(Szavazott 8Jő bizołtsógi tag: 8 igen, egłhangtĄ

Budapest Főváros III. Kerület, obuda-Bélcĺsmeryeľ Ônkormányzat Pénzüryĺ,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat -keze|ő Bĺzottságának

250 12022. {v I. 22.) h atározata

A Bizottság az önkormanyzat vagyonĺĺról és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok

gyakortasrĺról szóló 17nar4. (vI. 2.) ĺĺnkormányzati rendęlete 16. $ (1) bekezdése

figyelembevételével úgy határoz, hogy
użazz.jrľrius lO-én zaľult, 1039 Budapest, Kabar u. 5. Íiildszint' 64057/3ĺNl24
helyrajzi szĺámú, nem lakás célú ingatlan éľtékesítésére kiírt páůyźuatot
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eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy apźiyáľ:at benyujtasĺáľa nyitva álló
hatáńdőn belül egyetlen ajánlat sem érkezett;
a péůyáu:at során megmaľadt -ezen az źron haľmadik alkalommal eredménytelenül
hirdetett- 1039 Budapest, Kabaľ u. 5. Íöldszint, 64as7BlN124 helyrajzi számú, nem
lakĺĺs célú ingatlan esetében felkéľi az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt-t az
értékbecslés aktualizálására, valamint ŕuTa' hogy annak fiiggvényében ismételt
pztyźúatésáról szóló javaslatot a fulajdonosi terĹileten éńntett állandó bizottság elé
döntéshozatalra nyújtsa be.
ľ'elelős: obudai Vagyonkezeló Nonpro fit Zrt. vezéri gazgató
Hatáľidó: a döntést kĺivetó 30. nap
(Szavazott 8Jő bizottsógi tag: 8 igen, eglhaný)

Budapest Fővrńros III. Keriitet, lbuda_Bólcĺsmeryer Önkoľmńnyzat Pénzĺiryi,
Tulajdonosĺ és Varyonnyilatkozat-kezęlő BŁottságónak

25l 12022. (vI. 22.) hatá ľozata

A Bizottsĺĺg az tinkormĺányzat vagyonrĺról és a vagyontiárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 17/2014. (vI. 2.) önkoľmanyzati rendelete 16. $ (l) bekezdése
figyelembevételével úgy hatrĺroz, hogy
a2022.jrinius 10_én zĺĺrult, 1036 Budapest, Lajos u. 116. pinceszint, l781tl0láJl3
helyľajzi számú, nem lakas célú ingatlan énékesítésére kiírt pá|yźnatoÍ

eĺedménytelennek nyilvránítja, tekintettel aľra, hogy apélyźr;at benyujt"ĺsĺĺra nyitva álló
határidön beltil egyetlen ajĺinlat sem éľkezett;
apźůyázat soľán megmaradt _ezen az áľon egy alkalommal eredménýelenül hiľdetett-
1036 Budapest, Lajos u. 116. pinceszĺnt, l78l'tl0lV13 helyrajzi számú, nem lakĺís
célú ingatlant változatlan feltételekkel, ismételten meghirdeti.
Felelós: ouuoai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. vezéngazgati
Határĺdő: a döntést követő 30. nap
(Szavazott 8 fő bizottsógí tag: 8 igen, ephangtĄ

Budapest Főváros III. Kerĺilet, Óbuda-Bélĺísmeryer Önkormányzat Pénzüryi,
Tulajdonosi és Varyonnyĺlatkozat-kezelő Bĺzottsĺĺgának

2s2 120Ż2. (v l. 22.) hatńrozata

A Bizottság az önkormányzat vagyonfuól és a vagyontáľgyak feletti tulajđonosi jogok
gyakoľlásĺíról szóló 17ĺ2014. (VI. 2.) önkormrínyzati ľendelete 16. $ (1) bekezdése
fi gyelembevételével úgy hataroz' hogy
a 2022. június 10-én zárult, 1035 Budapest, Szellő u. 2. Íöldszínt, t8443l2lN2
helyľajzi sziámú, nem lakás célti ingatlan értékesítésére kiírt pźůyázatoteredményesnek,

a beérkezett aj ánlatokat érvényesnek nyilvanítj a;

Pro Invest Gľoup Kft.' 1035 Budapest, Szetlő u. 2. Ířildszint, t8443ĺŻĺN2helyĺajzi
szĺámu nem lakás célú ingatlanra benyújtott ajánlatát elfogadja, a megajánlott

17.020.000 Ft (Áfa mentes) vételaron és fizetési feltétellel az ingatlant pá|yánó részére

éľtékesíti.
Felelős : obudai Vagyonkezeló Nonpľofi t Zrt. v ezéngazgató
Hatáľidő: a diĺntést követö 30. nap
(Szavazott 8 Jő bizotĺsógi tag: 8 igen, egłhaný)
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Budapest Fóváros III. Kerĺĺleto Óbuda-BékrĹsme5ĺeľ Önkormányzat Pénzĺigĺi,
Tulajdonosi és Vagĺonnyilrtkozat-kezelő Bizottságának

253 l 2022. (v |. 22.) határ ozaźa

A Bizottság az önkoľmányzat vagyonáról és a vagyontĺ{ľgyak feleui tulajdonosi jogok
gyakoľlasáról szóló 1712014. (vI. 2') önkormányzati rendelete 16. $ (l) bekezdése

Íigyelembevételével úgy hataroz, hogy
a2022. jtuĺus 10-én zárult,1033 Budapest, Zab u.4., 18910l77lNsl helyrajzi számú,

nem lakĺás célú ingatlan értékesítésére kiírt pźůyänatot' eredménytelennek nyilvĺĺnítja,
tekintettel arra, hogy apźůytaatbenyujüásara nyiwa álló hatĺĺidón beltil egyetlen ajrĺrrlat

sem érkezett;
a pźůyźu:at során megmaradt -ęzęn az ároĺ harmadik alkďommal eredménýeleniil
niiaeiett- 1033 Budapest, Zab u. 4., 18910l77l//lst helyrajzi számú, nem lakrís célú

ingatlan esetében felkéri az obudai Vagyonkezelő Nonprofit ZÍt't az értékbecslés

uktuali"ála'ĺ{rą valamint aľrą hogy annak ftiggvényében ismételt pźiyáztatásĺĺrol szóló
javaslatot a tulajdonosi teľületen érintett állandó bizottság elé döntéshozata|ra nyrijtsa

be.
Felelős: Óuuaai Vagyonkezelő Nonpĺo fit Zrt. vezéngazgató
Hatáľidő: a döntést követő 30. nap
(Szavazott 8 fő bizottsdgi tag: 8 igen, eglhangú)

22. nanĺreĺdi nont: A Bp, III. ker. 16819/1 hrsz. önkoľmányzati tulajdonú csonkatelek
telek értékesítése

Puskás Péteľ elnök Kérdés, észrevétel hiĺĺnyában, felteszi szavazěsraaz elóterjesztés szerinti

hatarozati j avaslatot.

Budapest Főváros III. Keľĺilet, lbuda_Bélĺ.'Ĺsmeryer Önkormányzat Pénzĺigii,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottságának

25 4 n022. (v|. 22.) határozata

A Bizottság az önkormanyzat vagyonĺĺľól és a vagyontiĺrgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásaról szóló t7l20ll4.(vl.2.) önkormźnyzatirendelet l0. $ és 16. $ (1) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazas ďapj án .usľ hataĺoz, hogy
-hozzajźtĺu| 

Óbuda-gekasmegyer onkormányzata fulajdonában lévö a Bp. III.

ker. l6819/1 hľsz.-ú, 37 m2 alapterületii, kivett beépítetlen tertilet megnevezésű

ingatlan értékesítésre töľténő kijelöléséhez és amak pá|yźuaton kí!'iili
értékesítéséhezazoro RecľNG MÉDIA Kft. (6720 Szeged, Roosevelt tér l4.,
képviseli: Adamcsek Angelika) részére-

- A vételź1;at963.780, _Ft összegben (ÁFA mentes) jóvĺíhagyja. Fizetési mód: a

szerződéskötés hatálybalépesét követő 5 napon belül.
_ Vevőt terheli továbbá szeľzödéskötési díjké;t az ügyvédi költség (0,5 % + ÁFA,

de minimum 50.000,- Ft + ÁFA) es az énekb..'loi díja (36.0b0,- Ft + Áľ'ł;,
valamint a floldhivatali illeték és az e|jérźls díja.

_ Egyuttď felhatalmazzaCzeg|édy Gergő alpolgármesteľt az adłĺsvétęli szerződés

a|áirásáĺa és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Fel elő s : obudai V agyonke z elo Zrt. v ezén gazgatoj a

Hatĺ{ľĺdó: döntéstől szĺímított 30 nap

(Szavazott 8Jő bizottsági tag: 8 igen, eglhangú)
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23. napiľendi pont: Döntés a Bp. 19938/1 és t9944/l hrsz.-r'i Pomázi úti łinkoľmányzatí
tulaj donri in gatlan ok páÄy inati rłto n történő éľtékesítés éről

Puskás Péter elnök: Kérdés, észrevétel hiiĺĺlyában, felteszi szavazásraaz elöteľjesxés szerinti

hatĺáĺozati javaslatot.

Budapest Főváros III. Keľĺĺlet, obuda_Békásmeryer önkormúnyzat Pénzĺi5ĺi,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

2s5 120Ż2. (v I. 22.) hatáľozata

A Bizottsĺĺg az önkormányzat vagyonźról és a vagyontrĺrgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakoľIásáľól szóló l7l20l4.(vl.2.) önkoľmźnyzati rendelet l0. $ és l6. $ (1) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazĺás ďapjrĺn úgy hatlíĺoz, hogy
ae Ónko'mányzattulajdonában lévő egyes vagyontĺĺľgyak bérbeadasaľól szóló 6012020.

txII. l8.) rendelet 3.$. (3) bekezdése alapjĺĺn hozzźljěĺĺu| a 1037 Budapest, Pomázi r'it

9., 19938/1 hrsz.-en szereplő
fszt. 1., 1 szobar 27 m2rkomfoľtos,
fszt 3., l szoba, 29 m2, komfort nélkülĺ'
fszt.4.r2 szobar6t mŻ, komfort nélküli'
fszt. 5.n 1 szoban 20 mŻ, komfoľt nélkiili'
fszt. 6., 1 szoba, 34 mŻ, komfort nélkiilĺ'
fszt. 6., 1 szobar 30 m2, komfort nélkilli'
Iataĺsok bérlakásállomanyból történő törléséhez;
HozzEőĺul a W37 Bp. III. Pomázi út 9., l9938/l és a 1037 Bp. III. PomŁi köz 4.

Gg944lD hrsz.-ú ingatlanok telekszabályzassal vegyes értékesítésre történő

kijelöléséhez;
Hozzátjáĺul a 1037 Bp. III. PomŁi köz 4., (l9944/L) hľsz.-ú forgalomképtelen, a

törzsvágyon részét képező kivett köZterĹilet besorolású ingatlan iDleti vagyonba töľténő

átsorolĺísához, a közteriileti jelleg megszĹintetéséhez az éľtékesítés sonĺn lebonyolítandó

telekalakítással;
Hozzájärula 1037 Bp' III. PomŁi út 9., 19938/1 és helyrajzi szĺłmú belterĺileti, kivett

lakóház, udvarbesorolású ingatlan és a 1037 Bp.III. PomŁi koz4.,(l9944l|)belytajzi
számú, belterĺileti, kivett közterület besoľolású ingatlan egyben, telekszabályzőssal
vegyes elidegenítésére iranyuló nyilvános pályźnat kiírasĺĺhoz a vonatkozó

értéi<becslésekben meghaüírozott, a 19938/1 hrsz.-ľe vonatkozóan 80.370.000'_ Ft

(ÁFÁ mentes), míg a (lggąąĺl) hrsz'-re vonatkozóan l0.910.000'- Ft (ÁFA mentes),

egyĺittesen:91.280.000,- Ft (ÁFA mentes) iranyaron; a pá,lyáz-ati biztosíték

mindösszesen 9.000.000,- Ft;
A telekalakítási és minden egyéb szerződéses, jrárulékos költség a nyertes pěůyazót,

Vevőt terheli.
Felkéń az obudai Vagyonkezelő NonprofitZĺ-ta fentiek szeľint apźiyánatkiírásĺlra és

lefolytatásĺĺrą valamint aÍra' hogy a páIytľ;at eredményérŐl szóló javaslatot

döntéshozatalra nyújtsa be.
Felelős: dr. Kirchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezeló Zrt. vezéngazgatója
Hatáľidő: dtjntéstől szĺímított 30 nap
(Szavazott 8 fő bizottsági tag: 8 igen, eglhangú)
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24. napiľendi pont: A 1035 Budapest, Váradi utca 2-8lA. szám alattĹ- az ingatlan-
nyĺlvĺĺntartás szerĺnt eryéb helyisóg - ingatlanok tároló funkciójtł'
ismételt, pályázaton kívĺili béľbeadása Dľ. Eckert Attila Yégľehajtó
IľodrĹja részére

Puslc{s Péter elnök: Kérdés, észrevétel hiĺínyában, fęltęszi szavazźstaaz előterjesztés szeńnti
határozati j avaslatot.

Budapest Fővĺĺros III. Keľĺilet, Óbuda-Békásmegyer Ônkormálnyzat ľónzĺiryi,
Tulajdonosĺ és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottsá gának

256 12022. (v|. 22.) h atá rozata

A Bizottság Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda-nékásmegyeľ onkormĺányzat
Képviselő-testtiletének az onkormźnyzat tulajdonában álló egyes vagyontaľgyak
béĺbeadasaról szóló 9120|5. (II. 16.) <inkormárryzati renđelete 89. $-a ďapján úgy
hatiĺroz, hogy
|. hozzěljźrul az Önkorményzat tulajdonát képező l8659l0lV108 hnz.-ú, 1035

Budapest, Váradi utea 2-8lA. szĺĺm alatbi, 64 m2 alaptertiletű _ az ingatlan-
nyilvántaĺtĺás szeľint egyéb helyiség _ ingatlan Dr. Eckęľt Attila Végrehajtó trodája
(székhely: l035 Budapest, Raktar utca 25-31 .,ÍI/l., cégjegyzékszam: 0l-18-000054,
adószím: 26397580-l_4l, képviselö: Dr. Eckert Attila tigyvezető) részére _ taroló
funkcióval _ történö, 20Ż2. jtiius l-jétől 2a25. junius 30-ig tartó hatĺĺľozott
időtartamą ismételt, ptiyězaton kívĺili bérbeadrĺsĺĺhoz az onkormarryzat
tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadasáľól szóló 912015. (il. 16.)

önkoľmanyzati rendelet 88. $ (1) bekezđés bc) pontja alapján. A helyiség béľleti díja
havi32.256,-Ft.

2. hozzajaĺul az Önkoľmźnyzat tulajdonat képezo 18659/0/N109 hľsz.-ri, 1035

Budapest, Vłáradi utca 2-8/A. szám alatti, 59 m2 ďapterĺilehĺ - az ingatlan-
nyilvántaľtas szęńnt egyéb helyiség _ ingatlan Dľ. Eckert Attila VégreĘtó Iľodája
(székhely: l 03 5 Budapest, Raküĺľ utca 25_3 1 ., IIl1 ., cégiegyzékszam: 0 1 - 1 8-000054'
adószám: 26397580-1-4l, képviselő: Dľ. Eckeľt Attila tĺgyvezetó) részére - tĺľoló
funkcióval _ történő' 2022. július t-jétől 2025. junius 30-ig tartó hatáľozott
idótartamú, ismételt, páůyénaton kíviili bérbeadásához ^z 

Önkormányzat
tulajdonában ál1ó egyes vagyontiĺrgyak berbeadásĺĺról szólÓ 9l20l5. QI. 16.)

iinkormanyzati rendelet 88' $ (l) bekezdés bc) pontja alapjĺín. A helyiség bérleti díja
havi29.736,-Ft.

A bérlemények székhelyként nem jegyeztethetök be, vonatkozasukban telephely
engedély nem adható ki.
ł Ĺérleti szerződésekben ľögzíteni szükséges, hogy a bérleti díj jelenle.g ÁFA-t nem

tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadiĺsa tekintetében AFA kötelessé
vilik, akkor a Bérbeadó a jogszabźily által eloírt AFA méľtékét a most meghatiáľozott

bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.
A béľleti díjakon feliil a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által megállapított,
mindenkori szemétátalányok összegét. A bérleti szerződéseket közjegyzői okiratba kell
ťoglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik'
Budapest Föváros III. KerĹilet Óbuda-Bekásmegyer onkormĺänyzat Képviselő-
testtiletének az onkorm źny zat tulaj donában álló egyes vagyontáľgyak bérbeadásáról
szó|ó 912015. (II. 16.) tinkormányzati rendelete 95. $ (4) bekezdése szerint a Bérlönek
a bérleti szerződések megkötésekor a fizetendő bérleti đíj (+ szemétátalany)
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háľomszorosanak megfelelő összegíi óvadékot, mint szerződést biaosító
mellékkötelezettséget kell fizetnie.
A berleti szerződésekben ki kell kötni, hogy a Bérbeadó egyoldalú nyilatkozattal _2023.
janurtr 1' napjától * a KSH által hivatalosan kijzzétett elözó évi infláció (azaz a

tárgyévben a táľgyévet megelőző év átlagos fogyasztói árindex változásának megfelelő)
ménékének megfeleló iisszeggel évente emeli a bérleti díjakat, erľe Bérbęadó ezirrĺnyu
intézkedését követően, visszamenőleges hatállyal keľtil sor.
Felelős: azÓbudaiVagyonkezelőNonpľofitzrt.vezéngazgatőja
Hatáńdő: a haĺ{rozathozatďt követő 30 nap
(Szovazott 8fő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)

25. napirendi nont: A1878510ĺN52 hrsz._rń, 1035 Budapest' Váradĺ utca 1-5. szám alatti'
36 m2 alapterĺiletíi - az ingatlan-nyilvántartás szerĺnt eryéb helyiség
* ĺngatlan tároló funkciójú' ismételt, pályázaton kívĺilĺ bérbeadása

magánszemély részére

Puskás Péter elnłik: Kérđés, észrevétel hianyában, felteszi sz.avazźsra az előĘesztés szerinti
határ ozati javasl atot.

Budapest Főváros III. Keńilet, Óbuđa_Békásmeryeľ Ônkoľmänyzut Pénzĺigyio
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottsrĺgának

257 1202Ż. (vL 22.) határozata

A Bizottság Budapest Főváľos III' KeľĹilet omaa-netłismegyer Önkormányzat
Képviselő_testiiletének az onkorményzat tulajdonában álló egyes vagyon&ĺrgyak
bérbeadásáról szóló 9/20t5. (II. 16.) ĺinkoľmányzati rendelete 89. $-a ďapján úgy
hatźroz, hogy bozzäjźrul az onkormanyzat tulajdonált képező l8705ĺ0lN52 hrsz.-tl,
1035 Budapest, Vĺĺradi utca 1-5. szrĺm alatti. 36 m2 ďaptertiletiĺ _ az ingatlan-
nyilvántartas szeńnt esvéb helviség _ ingatlan magánszemély (lakcím:

.) ľészére _ tároló funkcióval _ történő' 2022. július
l_jétöl 2025. junius 30-ig tartó hatarozott időtaĺtamri, ismételt, pěúyánaton kíviili
bérbeadĺísĺĺhoz az Önkormlinyzat fulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról
szőló 912015. (II. ló') önkormanyzati rendelet 88. $ (1) bekezdés bc) pontja alapján. A
helyiség bérleti díja havi l8.144,- Ft.
A bérlemény székhelyként nem jegyezhető be, vonatkozásában telephely engedély nem
adható ki.
A béľleti szerződésben ľögzíteni szĺikséges, hogy a bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem
taľtďmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bęrbeadasa tekintetében AFA kötelessé
válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előíľt AFA mértékét a most meghatarozott
Mľleti díjrą mint adialapra felszrímítja.
A bérleti díjon feltil a Bérlĺinek meg kell Íizetnie a Bérbeadó által megállapított,
mindenkoń szemétrĺtalány összegét. A bérleti szerződést közjegyzoi okiratba kell
foglalni, melynek költségei a Béľlőt terhelik.
Budapest Fővaros III. Keriilet ouuaa-Betásmegyer onkormrĺnyzat Képviselő-
testtiletének az onkormźnyzat tulajdonábarr álló egyes vagyontĺĺrgyak béľbeadasáľól
szćńő 9l20l5. (II' 16.) önkormĺányzati rendelete 95. $ (4) bekezdése szęľint a Béľlőnek
a bérleti szerződés megkötésekor a fizetendő bérleti díj (+ szemétatalány)
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hiĺromszorosrínak megfelelo összegtí óvadékot, mint szerzĺĺdést biztosító
mellékkötelezettséget kel l fi zetnie'
A béľleti szeľződésben ki kell kötni, hogy a Bérbeadó egyoldalú nyilatkozatta| -2023.
januáľ 1. napjától - a KSH által hivatalosan közzétett előző évi infláció (azaz a
targyévben a targyévet megelőző év átlagos fogyasztói iĺrindex változĺásĺának megfelelő)
mértékénęk megfelelő ĺisszeggel évente emeli a bérleti díjat, erre Béľbeadó eziľrínyú
intézkedését követően, visszamęnőleges hatállyal keľül sor.
Felelős: azÓbudaiVagyonkezelőNonpľoťrtZ*.vezéngazgatoja
Hatáľidő: ahatźrazathozatalt követő 30 nap
(Szavazott 8lő bizottsági tag: 8 igen, eglhangú)

26. napíľendi nont: 
^ 

t812tl2 brsz._ú, 1035 Budapest, Vńľadi utca 9-11. szám alatti
ingatlan volt fszt. l. szĺ{mú gondnokĺ lakásrĺnak intézményĺ célrń,
ismételt, pályázaton kĺvĺilĺ' térítésmentes haszonkölcsłinbe adása az
obudai Csaláđi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ részéľe

Puskás Péter elnłik: Kérdés, észrevétel hiányában, felteszi szavaztsta az előterjesztés szerinti
hataľozati j avaslatot.

Budapest Főváros III' Keľütet, Óbuđa_Békásmeryer Ônkoľmányzat Pénzüryi,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkoza t-kęzelő Bizottsĺĺgának

2s8 12022. (w. 22,) határozata

A Bizottság az onkorményzatvagyonáról és a vagyontĺĺrgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásárol szóló 17l20l4. (VI. 2.) önkoľmanyzati rendelet l6. $ (1) bekezdésének és
2|. (3) bekezdésének figyelembe vételével, valamint az Önkormänyzat tulajdonában
áIló egyes vagyontrĺrgyak bérbeadłisaÍól szó|ő9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete
89. $_a alapjĺín úgy hatrĺroz, hogy
hozzajźrulaz Önkorměnyzatfulajdonában állő l8l?lĺ2hľsz.-ti' 1035 Budapest, Viáradi
utca 9-l l. szím alatti ingatlan volt fszt. 1' szłm ďatti gondnoki lakásának intézményi
célú, ismételt, pćiyźc;aton kívĺili, térítésmentes haszonkölcsönbe adásához az Óbudui
Csďádi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (székhely: 1035 Budapest, Váradi utca
9-1 1., adósziám: 1 5503554-l_4l, képviselő: Szalai-Komka Norbert intézményvezeto)
részére, szociális alapellátás funkcióval. A haszonkölcsön szerződés hatarozott
időtartamra _ 2022.július l. napjától 2027 . jtnius 30-ig _ köthető meg.
Az íngatlanrész üzemeltetésével kapcsolatos közĹizemi költségeket a Bérlö viseli.
A jelen béĺbeadĺissal érintett közfeladat: Magyaľoľszág helyi Önkormanyzatairól szóló
2011. évi CLXXKX törvény 23. $ (5) bekezdés lla. pontja szerint: szocialis
szolgáltatasok és ellátások' amelyek keretében telepiilési tĺámogatĺĺs állapítható meg.
A bérleti szeľzódést közjegyzői okiľatba kell foglalni, melynek költségei a Béľlot
terhelik.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő Nonpro frt Zťt. v ezérigazgatója
Határidő: a hatarozathozatalt követő 30 nap
(Szavazott 8Jő bizottsógi tag: 8 igen, egłhangú)
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27. napĺľendi pont: A 18910/10tlÁJl07 hrsz._ú, 1033 Budapest, Búza utca 4. szám alatti,
33 m2 alapteriiletű ůizlet - tároló funkciĺĎval tiirténő - téľítósmentes
haszonktilcsönbe adása az lbodaĺ Kulturális Központ Nonprofit
Kft. részéľe

Puskás Péter elntik: Kérdés, észľevótel hiányában, felteszi szavaztsra az elóteľjesztés szerinti
hatźlr ozati j avasl atot.

Budapest Fővĺńľos III. Keľĺilet, Óbuda_Békńsmegyeľ Onkorm ńnyzat Pénzĺigrĺ,
Tulaj donosi és Vĺryonnyĺlatkozat-kezelő BŁottságának

259 12022. (vl. 22.) határozata

A Bizottság az onkormźnyzat vagyonĺĺról és a vagyont,írgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaril szóló 17/2014. (vI. 2.) önkormányzati rendelet 1ó. $ (1) bekezdésének és
2l. (3) bekezdésének figyelembe vételével, valamint az onkormänyzat tulajdonában
álló egyes vagyontaľgyak bérbeadásáról sz,őlő9l20l5. (il. l6.) önkormĺĺnyzati ręndelete
89. $_a alapjĺĺn ilgy hatźroz, hogy
llouäjźrul a 18910/10t/N107 hrsz._ú, l033 Budapest, Búza utca 4. szám alatti, 33 m2
alapteriiletti iizlet tĺĺroló funkcióval töľténő, ismételt, pél|yázaton kívĺili, 2022. ju|ius l-
iétől 2025. június 30-ig tartó hatłĺľozott időtaĺamú, térítésmentes haszonkölcstinbe
adásához az obuaai Kultunĺlis Központ Nonprofit Kft. (székhely: l032 Budapest, San
Marco utca 81 ., cégsegyzékszr{m: 01_09_90254ó, adószám: 14409l58-2-41, képviselő:
Lőrincz Edina ügyvezető igazgató) részére.
A térítésmentęs bérbeadás jogalapját Magyarország helyi onkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXxx tiirvény 23. $ (5) bekezdés 13. pontja képezi: a helyi
közmĹivelődési tevékenység támogatásą a kulturális örökség helyi védelme.
A béľlemény székhelyként nem jegyezheto be, vonatkozrísában telephely engedély nem
adható ki.
A Bérlőnek meg kell fizetnie az ingatlan használatával összefüggésben felmeriilő
közĺizemi köItségeket, továbbá a Bérbeadó által megállapított, mindenkori
szemétátalány összegét.
Budapest Fővaros III' Keriilet Óbuda-gékasmegyer onkormrĺnyzat Képviselő-
testületénęk az Önkormźnyzat fulajdonában álló egyes vagyontĺíľgyak bérbeadásaról
szőlrő 9/2015. (il. l6.) önkormrĺnyzati rendelete 95. $ (a) bekezdése szerint a Bérlőnek
a béľleti szerződés megkötésekor a szemétátalrĺny hĺáľomszorosának megfelelő összegű
óvadékot, mint szeľződést biaosíti mellékkötelezettséget kell fi zetnie.
A bérleti szerződést közjegyzoi okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlot
terhelik.
Felelős : az Ób,'dai Vagyonkezelö Nonpro fit zÍt. vezéngazgatőja
Hatáńdő: a hatrĺrozathozata|t követö 30 nap
(Szavazott 8 /ő bizottsógi tag: 8 igen, eglhangú)

28. napĺrendi nont: Tutajdonosi hozzńjárulás megadása az Önkormányzat tulajdonát
képező, a 2373&ll5 hrsz._ú, 1031 Budapest, Rozgonyi Pĺľoska utca
28. szám alatti ĺngatlanon 

"z 
Óbudai Sporteryesĺitet, mĺnt Bérlő r{ltat

elvégzendó beruházĺ{shoz

Puslcĺs Péter elniik: Kérdés, észręvétel hiłányában, felteszi szavazźsra az elĺiterjesztés szeńnti
hatĺírozati j avaslatot.
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Budapest Főváros III. Kerĺiletn lbuda-Békásmeryer onkoľm ányzat Pénzügĺi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat_kezelő Bĺzottságának

260 1202Ż. NI. 22.) határozata

A Bizottság az Önkormányzat vagyonr{ról és a vagyontĺĺĺgyak fe|etti tulajdonosi jogok
gyakorlrĺsĺĺĺól szóló l7/2014. (vI' 2.) <inkormányzati rendelet l8' $ (2) bekezdésének a)
pontjában kapott felhatalmazás alapjĺłn úgy hatźroz, hogy
javasolja a Polgrírmesternek a tulajdonosi hozzájĺáľulás megadásät a23?38/15 hĺsz._ú,
103l Budapest, Rozgonyi Piroska utca 28' szám ďatti, kivett iidülőépĺĺlet, udvar
múvelési élgą960 m2 alaptertilett! önkormányzati tulajdonú ingatlan pályćnaton kívĹili,
kedvezményes feltételekkel, sporttelep funkcióval béľlő obudai Sportegyesĺilet
(székhely: 103l Budapest, Rozgonyi Piroska utca. 28., nyilvĺíntartási szám: 01-02-
0a0l467, adósziím: l9802783-l-4l, képviselő: Horváth Pál elnĺik) részére a
béľleményben a Bérlő által elvégzendő átalakítiásokhoz, mint beruhánáshoz. A
beruhtŁas feltételrendszeĺét a Bérbeadó és a Bérlő között kötendő külön megáIlapodás
foglalja magába.
A Bérlĺĺ által, saját költségen végzendő berulrŁás miĺszaki taľtalma: napelemes rendszer
telepítése az előterjesztés mellékletétképezo miiszaki dokumentilció szeńnt.
A teľvezett beruhĺŁás kapcsán esetlegesen sziikséges szakhatósági és egyéb engedélyek,
hozzájaralások beszeľzése a Béľlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli
felelősségét kizĄa. A bérleti jogviszony bármilyen okból toĺénó megsziinése esetén a
Bérlő köteles a bérelt ingatlant ingóságaitól kiüľítve, tisztán, ľendeltetésszeni
hasmálatra alkalmas allapotban Bérbeadó részére - Megbízott útjan - jegyzőkönyv
felvétele mellett visszaadni, a (beľuhŁĺással éríntett) eredeti állapot visszarillítĺáslĺnak
kĺjtelezettsége nélkĹil.
A Bérlő a beruhazĺĺssal kapcsolatosan nem jogosult költségeinek megtéńtésére. A Bérlő
fudomásul veszi, hogy a beruházás feltétele, hogy azzal összefüggésben sem Budapest
Fővaros III. KerĹilet Óbuda-geľásmegyeľ onkormányzatźlva|, sem pedig az obudai
Vagyonkezeló Nonpľofit Zrt.-ve| szemben nem léphet fel semmilyen jogcímen
megtéľítési, beszamítási vagy kĺĺrtérítési, illetőleg tulajđonjogi igénnyel.
Felelős: az obudaiVagyonkezelóNonprofitZi.vezéngazgatőja
Határidő: ahatározathozatalt követó 30 nap
(Szavazotĺ 8 /ő bizottsógi tag: 8 igen, eglhaný)

29. napĺrendi pont: A 1035 Budapest, Raktĺĺľ utca 42. fszt. 1. szám alatti, tinkormányzati
tulajdonú' iires lakás lakásállományból ttirténő törlése

Puskás Péteľ elnłik: Kérdés, észrevétel hianyában' felteszi szavazásraaz elóteľjesztés szerinti
hatarozati j avaslatot.

Budapest Fóváros III. Keľĺilet, obuda_Békásmegyeľ Ônkormányzat Pénzĺiryi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsrĺgának

zil n022. (w. 22., határozata

A Bizottság úgy hatĺiroz' hogy az önkoľmĺĺnyzat tulajdonában lévő lakások
bérbeadásrĺrÓl szóló 60/2020.(xII.18.) számú önkoľmĺĺnyzati rendelet 3.$. (3)
bekezdése alapjtn hozzájarul a 1867l/3 helyrajzi sziĺmú, természetben a 1035
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Budapest, Raktáľ u. 47. fsz. 1. szĺ{m alatti lakas lakásállomanyból való tiirléséhez
és nem lakas céljríľa szolgáló helyiségként töľténő hasznosításiĺhoz.
Felelős : obudai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőja
Határĺdő: 2022. július 3 1.

(Szavazoĺt 8 fő bizottsógi tag: 8 igen, egńangú)

30. naoĺrendi pont: A 6232ll4sĺN3 hľsz-ti, 1039 Budapest, Víziorgona utca ó. szám
alatti, 210 m2 alapteľĺiletĺi iroda ingatlanból - a Bérbeadó által
mĺlszakilag, illetve a közmĺĺvek tekĺntetében * leválasztott, l77 m2
alapteľületű rész (postahivatal), ismételt, pályĺŁaton kívĺilĺ
béľbeadĺĺsa a Magyar Posta Zrt. részére

Puslaĺs Péter elnök: Kérdés, észrevétel hiĺĺnyában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szerinti
hatfuozati javaslatot.

Budapest Főváros III. Kerůilet, lbuda-Bókásmcryer Önkorm ányzat Pénzĺiryi,
Tulaj donosi és Varyonnyilntkozat_kezelő Bizottságának

262 n022. (v I. 22.) hatńr ozata

A Bizottság Budapest Főv_ĺĺros III. Kerület Óbuda-Bekásmegyer onkormlĺnyzat
Képviseló-testĹiletének az onkoľmźnyzat fulajdonában álló egyes vagyonüíĺgyak
béľbeadásaról szóló 9l20l5. (u. 16.) önkormányzati rendelete 89. $-a alapján úgy
határoz, hogy
a Képviselő-testület 635/2an. 0X. 25') számú határozatéban foglďtak szeńnt
hozzájárul az Önkoľmányzat tulajđonát képező 6232|l45ĺN3 hrsz.-ú, 1039 Budapest,
Víziorgona utca 6. szám ďatti, 2l0 m2 alapterületii iroda ingatlanból _ a Bérbeadó táltal
miĺszakilag illetve a közmrivek tekintetében leválasztott -, 177 m2 alapteniletii ľész
Magyaľ PostaZrt. (székhely: l 138 Budapest, Dunaviníg utca 2-6-, cégssgyzékszám: 01_
09'895263, adószrĺm: 10901232-2-44, képviselĺĺ: Órai-Kovács Éva Ĺti'pontvezető)
részérę - postahivatal funkcióval _ történő ismételt, pĺilyŁaton kí\,ĺili béľbeadásiához,
2022. június 23. napjától 2027. június 22-ig tartó hatiĺrozott időtaľtamrą az
Önkormĺínyzat tulajdonában alló egyes vagyontargyak bérbeadásaról szóló 9/20l5. (ľ.
16.) önkormányzali rendelet 88. $ (1) bekezdés bc) pontja alapjan. A helyiség bérleti
díja havi 359.l92,- Ft.
A béĺleti szerződésben rögzíteni szĺikséges, hogy a bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem
tarta|maz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében Ár'ł kötelessé
viílik, akkor a Bérbeadó a jogszabály éilmrl- el<ĺĺrt ÁFe mértékét a most meghatározott
bérleti díjrą mint adóďapra felszrĺmítja.
A bérleti díjon feliil a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által megállapított,
mindenkori szemétáttalétny iisszegét. A bérleti szęrződésr közjegyzoi okiratba kell
foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.
Budapest Fővĺĺros III. Kerület Óbuda-nétásmegyer Önkormanyzat Képviselö-
testĺileténęk az onkorm źnyzat tulajdonában állÓ egyes vagyontĺĺrgyak bérbeađrłsáľól
szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete 95. $ (4) bekezdése szerint a Bérlĺínek
a berleti szerződés megkötésekor a fizetendő bérleti díj (+ szeméüítalríny)
hiáromszoľosának megfelelő összegiĺ óvadékot, mint szerződést biaosító
mellékkötelezettséget kell fizetnie.
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A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Bérbeadó egyoldalú nyilatkozattal -2023.
janurĺr l. napjától _ a KSH által hivatalosan közzétett elóző évi infláció (azaz a
tĺĺĺgyévben a tárgyévet megelőző év átlagos fogyasztói rłrindex változásĺĺnak megfelelő)
mértékének megfelelő összeggel évente emeli a béľleti díjat, erre BérbeadÓ ezinányú
intézkedését kdvetően, visszamenőleges hatĺíllyal kertil sor.

ľelelős: * obuđai Vagyonkezelő Nonpro fit Zrt. v ezéngazgatőja
Határiđő: a hatiirozathozatalt követő 30 nap
(Szavazott 8fi bizottsági tag: 8 igen, egłhaný)

Puslĺĺs Péter elnök: A 3l_38_as napirendi pontokat a Bizottság aĺrt ĺilésen térgya|ją ezéĺt
megkéri a jelenlévóket, hogy csak azok maľadjanak a teremben, akiket a zźtrt iilés napiľendjei
éńntenek.

Á zórĺ ülěsen a 263 - 270-es határozatok születettek.

A ziĺrt ülést kövętően:

Puskás Póter elnök Tiibb napirendi pontjuk nincs, ezért mindenkinek megköszöni amunkáját
és a Bizottsag iilését 15.22 órakorbezĄa.

K.m.f.

?'/,(
Zńbő AttíIa

j egyzőkönyv-hĺtelesítő
bizottságĺ tag

Péteľ
elnök

b'; uť[l^
Biľó Agnes$
jegyzőkönywezető

dr. Gaľtal Zoltán Tamás
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