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Pénzü gyĺ,'ľu laj donosi és Vagyonny ĺIatkozat-kezelő Bizottsĺĺ ga
2022. július 14_ón 15.33 óľai kęzdettel megtaľtott nyĺlt ülésćľtil.

(l033 Budapest, Fő téľ 3. I. em. 21.)

Jelen vannak

Távol volt: Szabĺi Ákos ćs Dr. Szendľődi Csaba bizottsági tagok.

Jelen vannak továbbá: Buľján Feľenc alpolgáľmesteľ, Dľ. Bots [)énęs jegyzo, Dr' Szĺ:gecli

Gáboľ a|jegyzo-igazgaItsi ĺ'óosztályvezető, dr. Urban Péteľ adóügyi fóosztályvezeto, Vecsey-
Ijüzes Már1a foosztályvezeto, Dr. Spiegler Tamás foosztályvezető, Dľ' Szabi Zsuzsanna mb.

iľodavezeto, Hoľváthnć Kovács Andľea osztćtlyvezető, Ihász Érsek Anita pénziigyi
,ssztĺl1yvez,ető, Csőke András köz;eľülęti ügyintézĺ5, Czékó Gáboľ onvN Kft. ügyvezető
igazgaIő,dľ. KirchhoťAttila ovN zrt. vez&igazgató, Dľ. Lévay Bagoly ndikÓ KSZKI igazgatő
l'"lyětt"'., Lukács Robin l3ékásmegyeii ŕiac \gazgatiság Kft. és Biľ<i Ágnes
jegyzőkÖnyyvęzęto.

Puskás Péteľ elnök: Szeretettel köszönt mindenki1 a Pćnzügyi, 'I'ulaiĺlonosí és

Vagyonnyilatkozat-kęzelo BizottsagŻaŻZ.július 14-ei ülćsén. Megállapítja, hogy a Bizottság
hatáľozatképes, 7 fő bizclttsági tag jelen van,'ďZ ülést 15.33 óľakoľ rĺegnyitia.
Felkéľi 7-,étbó Ätti|abizottsági tirgot a mai jegyzőktinyv hitelesítéséľe, aki a Í'elkéľést elfogaĺlta.
Kéri, szavaz.z.anak7,abő Attila bizottsági tag jegyzőkönyv lritelesítő személyéľől'

Buĺlapest Fiĺváľos IĺI. Kerĺitet, olruda_Ilékásmegyer onkoľlnĺinyzat Pónzĺigyi,
'ľulajdonosi és VagyonnyĺIatkĺrzat-kezelŕĺ Bizottsĺĺgánĺk

?7l12022. (vil. 14.) hatáľozata

A Rizo{1ság úgy hatáľoz, ilogy a maí iiléséľől készült jegyzokonyv hitelesítój éve Zćbő
Attila bizottsági Íagot válasrlja meg'
(9zcłvĺłzĺlĺĺ 7./ő hi:ĺlĺłsĺ?gi ĺag.' 7 igen, egłhĺlngú)

Pusl<ás Péteľ elniik: A Bizottság ĺilésćľe szĺlló łĺeghívó kikĹilĺtćsre k.eľĹilt. amelyelr lizennćgy
nyílt, és oLz'itt"t Ĺilćseĺr tárgya}ĺlrldó rrapirendi pont szerepel.
Kérĺ]és, óseľcvćtęl hiányában Í'elĺesz szavazásra a kikĹildöľ meglrívó szcľinti napiľendet'

Puskás Pétęľ
Szkaliczki Tünde
Deľĺla Áaam
Faľkas I3alt,zs
oĺi l,ászlĺl
Ujfalvi István
Z.tĺbó Attila
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lluĺlapcst Főváľos ItrI. Keriilęt' ()buda-l}ókásľncgycľ ()nkoľmĺĺnyzat l'ćnzĺigyi,
Tulaj d onosi és Va gy ĺlnnyilatkozat-kczelő Bizo ttsĺĺ gán ak

27212022. ryu. r4.) hatáľozata

A Bizottság úgy határoz, lrogy a napiľcndet az al'ćlbbiak szeľint ĺbgadja el

NAPIREND:
Nvílt iilés

Tulajdonosi hozzáljtrvlás a I}p. III. Folyamór u. 2_8' szám alatti táľsasház szěłmára
harrnaclik szemćly áLtal fizetenclĺi kťrľtéľítés iigyinté'zéséhez a kcizös képviselo
ľészéľe
olőteľjesztő; dľ. Kiľohhof Attila vezétigazgató, obudai Vagyonkezelĺ: NonpľoÍit
7,rt.

2. Az onkoľmányzat tulajdonában lévo ingatlanclk (nem lakás célil helyiségek)
éftékesítéséľe vonatkozó tulajdonosi dontésęk meghozatala
Előterjesztő: dr. Kirchľicyĺ' Attila vezéľigazgati, obuĺlai Vagyĺlnkezelťl Nclnpľolit
'/,r1.

3. A BP. III., Laktanya u. 2. szám alatti 1835312 hľsz_ú táľsasház kĺjzös tulajdonában
lévĺĺ beépítetlen padlástéľ éľtékęs ítćse,'az alapító okiľat módosítása
Előteľjesztő: dľ' Kirchhof Attila vezérigazgató, obudai Vagyonkezelő Nolrprofit
Zrt.

4. Döntés az Önkoľmźnyzattulajdonát képezo,1699sl11lA/4hrsz.-u,l03Ż Budapest,
Zŕpor utca 69' szám alatti, 14Ż m2 alapterületű iizlethelyiségben az Ali HIMEROS
IMPEX KÍ't'' mint Bćrlő általteľvezętt beľuliázásľól
Előterjesztő: dľ. Kĺľchhof Attila vez&igazgató, Obudai Vagyonkezelő Nonpľoťrt
Zľt.

5. Dorrtés az AMI]P Gastĺo Kft.2a655l189 lrľsz.-ťr ingatlan 588 ĺn2 nagysirgťl ĺ:észe

vonatlĺozásŕrban ĺbnnálló teľĹiletbéľ!ęti szęrzoĺJésének ľelmondásáľtll
Előterjesztő: dľ. Kiĺchlrof Attila vezé,-igaz'gatÓ, ť)budai Vagyonkezelo Nonpľolit
Zrt.

6' A l8705l0/A/51 hľsz._ú, 1035 Buĺlapest, Váľac1i ritca 1-5. szám a\atti, 66 m7

alapteľĹilctťr - az ingaĺlan-nyilvántaľtŕts szeľint egyéb helyiség * ingatltrn táľoli
ĺunkciÓjťr' isnrćtelt, pályázaton kívĹili bćľbeaclása
magánszenrély ľészére
lłlőte ľ.iesztő: ĺJr' Kiľchhoť Ättila ve'zétiguzgató' ť)buclai Vagyonkezelĺl Nonpľoĺit
Zrt,

7. 
^ 

1779912 hl'sz.-ú, 1036 Budapest. Lajĺ:s utca l04. szám alatti ingatlanorr ír1ló

ćpĹilctben 1ćvo. 2 m2 alapteľĹileĺťl táľo]ó helyiség vollatkozásábaĺ
ĺrragálr szem é1y bé ľlcĺi szeľzodésériek nre gszLintetése

llliĺteľjesztő: dľ. Kiľchl'rof Attiia vezétigar'gatĺi, obudai Vagyonkczeló Nonpľoĺit
7,ľt.
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ĺi' Dörrtés a 1700516Ż hľsz.*ú, 1032 tsuĺlapest, Voľtisváľi út 88-96' szám irlatti
ingatlanban \éva Ż5 m2 aiapteľületťr helyiségcsopoľtot é1e]miszeľ kiskereskeĺlęlem,
vendéglátás, bĺiÍć cćljáľa bćľlo Csaba ľix ĺ]üfé Vendćglirtĺiipari és Keľeskedelnli
Kft. nlĺiltanyĺlssĺigi kéĺelméľcil
Előterjcsztő: dľ. Kiľchhof]Attila vezeľigazgĺltó, obudai Vagyonkezelő Nonpľotit
Zľt.

9. D<jntés az Egyboglya a Családi KözÓsségekéľt Alapítvány mćltányossági
kéľelnlĺjľol
Előteľjesztő: clľ. Kiľchhof Attila vezórigazgató' Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit
Zľt.

10.A 18910/88/A/17 hľsz-ťr, 1031 Budapest, Haľang utca 4. szám alatti, |07 m2

alapĺeľületű iľoda ingatlan bérleti .i oganak átadása
Elđteľjesztő: d'r. Kiľchhof Attila vezéńgazgató' Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit
Zrt.

1 1 ' A 1 8529112l Al3 8 }relyrajzi szfurrú, 1033 Buđapest, Bogĺiáni út 1 8/B. szám alatti, 155

nr2 alapteĺi'iletű ingatlall 34 mŻ nagyságú (táľoló) részéllek isrnćtelt bérbeadása
magálrszemély ľészóľe

Előteľjesztíĺ: ĺ]r. Kiľchhof Ättila ve'teńgazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit
7.rt.

ĺ2. Dontés az Euroľisk Biztosítási Alkusz Ktl. méltányossági kér'elméról
Előterĺesztő: dr. Kiĺchhof Attila vezéľigazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit
Zrt-

1 3 . Tulaj đonosi lrozzáj arulás me gadása az Önkoľm ányzat tulĺrj dĺxrát képező , a23738l 15

hľsz,-ú, 1031 I}udapest, Rozgonyi Piľclska utca2Í]. szttmalani ingatlanon az Óbuĺlai
S po rtegyesiil et, mint B éľlő által elvé gzendő beruhźuźslloz
ĺiliĺterjesztő: ĺlľ' Kiľchhoĺ: Attila vezórigazgató, Óbudai Vagyonkezelći NolipľoÍit
Zťt.

14.'I'eľületbérleti szeľzőclés nregkötĺĺse a PENTA Általános Epítő Kťĺvel a 1039
Budapest, Kiľályok tltja 63673/5 hľsz'-ú ingatlan 200 m2 alapteľiiletíi részének
vclnatkozásában (építési anyag táľoiása, Í'elvonulási terĺilet funkcióval)
Előteľ.iesztő: dr. Kirch]rof Attila vezérigaz''gató. Óbudai Vagyonkezelii Nonprofit
7,ľt.

A l5 * l9, napiľendí pontok zlíľt iiĺćs keľetěben keľłilnek megtđrgyalúsľa.

l5' Dijlltós a JÓkai utca felűjitására vonatkĺlz(l kivitelezési Íblaclatĺlk tŕľ'gyri
k.óz'bęszerz'ési eli áľŕrs eľeĺlrĺ éĺryéľ(i l

Il lőterj cszt'ŕĺ : Czegl ćdy Geľgő alpol gáľmesteľ

lí"l. Méltányossági kéľelcrn a ĺTT. keľiilet Batĺlryárry utca (63950) hrsz-ťr köztęľĹilet ćs
63959 lrĺsz-ú ingatlan egy rész.ének irasználata kapcsán fizetcndii kĺlzteľĹilct
használati díj csĺikkentése iigyćben
I liĺ teľi cszt ő z C'z'cgléďy Geľgo alpo l gáľmesteľ
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17. ĺn. keľület, Úivĺľ utca 32_vc1lratát'os (.2l75611) hľsz_ťr kcizteľt'ilet 47 mz-es ľészérrek

egy ćvet meglraladó hasznírlatĺr
trlőteľjesztiĺ: Czeglédy Geľgo alpo1gáľmesteľ

18. Méltanyossági k'éľęlem a III. keľĹilet, Beszteľce utcai köztel'ület (I3esztęľce utca 20-
26. s'zőm előtti szakasz) 450 nr2_es ľészének használata utálr Íizetcrrdo köztcľület
használati díj csĺikkentése Ĺigyében
El iĺ terj eszt o : Cze glódy Gergĺl alpo 1 gármes ter

l 9. Szókhelybejegyzési kéľęlem
Előterjesztő: dľ. Kiľchhof Attila vezérigazgati, Óbuclai Vagyonkezelő Nonpľofit
Zťt'.

(Szcłvazoĺt 7 fi bizotĺsĺźgi tag: 7 igen, egyhangťł)

1. nanirendi pont: 'ľulajdonosĺ hozzájáľulás a Bp. Iü. Folyamőľ u. 2-8. szám alatti
tĺíľsasház sz:ĺmáľa harmadik személy által fizetendő kártéľítés
ĺĺgyintózós óhez a kŕizłis képviselő részére

Puskás Péteľ elniĺk: Kéľdés, észrevétel hiányában, Í'elteszi szavaz'ásľa az előtęrjesztés szeľinti
hatáľozati j avaslatot.

lludapcst Főváľos III. Keľület, Óbuda_Békásmegyeľ Önkĺlľmányzat Pćnzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő l}ĺzottságának

273ĺ202Ż. (VIl. 14.) határozata

A lJizĺlttság az önkoľmányzatvagyonaľĺil és avagyont:źłľgyak ľeletti trrlajdonosi jogok
gyakoľlásáľĺil szóló 17/2014. (VI.2.) onkorniányzati ľendelete 1ó. $ (1) b) bekezdésében
kapott fellratalmazás alapján úgy hatáľoz, hogy
t. ľuĺiapest F'őváľos IIĺ. keľĹilet Óbuđa- Békásmegyeľ Önkoľnányzata a tulai<loni

hányada aľányában tłozzájálul a 1033 Budapest, bolyamőľ u. 2-8. szĺlmu,1822ql7
hľsz_ú 'ľaľsaslráz és a Biggeoľgc Pľoperty Zĺt. közĺjtt ogyszeľi, egyösszegĹi
35.000.000,- Ft, azaz ĺ'Iaľrnincötmillió ľĺlľint ĺjrtćkben kötendő káľtéľítési
nregállapocláshoz megkotéséheu' ameru]yiben a kártéľítés osszegét a Káľokozó a

Táľsasház közĺjs bankszámlá.jáľa utalja at, azzal,hĺ^lgy az nem kerül szétosztásra a
tdajdĺlnosok között, tekirrtettel arra, hogy azt a 'I'áľsaslráz a kozejs teľiiletek
t-elújításáľa foľdít^ia. Jelenhor.z,:ćliáľulás nenr helyettesíti ĺl kćsijbbiękben esetlegesen
Í'elmeľĹilŕi łśs jelcllleg mćg ncm ismeľt jogos káľigénybol ĺirkacló követelćsről való
lemonĺJást.

Ż. Felkéri Dľ. Kiss László polgál'lrresteľt a megállapodás al'áírásŕűlĺ-lz sziiksćges, Bazsa
Lászlrő net éľe szólÓ nleghata]trlazás aláíľásáľa azza\, hĺlgy a megállapodás végleges
szö,u,egót aláíľás clott, clőzetęs vélenrényer.és céljábt1t az Obuĺlai Vagyonlłezelő
Nĺlnpľofi l. 7.rL. rész,ęľe be kell riyĹljtani.

Fclcliĺs: Polgámreste., az ť)bu.lai Vagyonkezelő Nonpĺoĺlt Zľt' vcz.uigazgaÍoja
I{atáľidő: rlĺjntéshozatalt kovető 15 nap
(Szĺĺvtlzĺltĺ 7.f'ĺí bizottsági tug: 7 igen, egyhangťł)
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2..n{rľl-iľenĺli nont: Az Onkoľnányzat tulajdĺlnában lóviĺ ingatlanok (nem lakás cólú
helyisógek) óľtékesítésére vonatkozĺi tula,idonosĺ dłĺntósck
meghozatala

Puskás Póteľ elnłik: Kĺirĺlĺłs' ćszręvétel lriányában' egyben teszi fel szavazásľa az elŐtel'jesztés

szerinti lratáľozati 
"i 
avasl atokat.

Budapest Főváľos tlt. Kerĺilet, obuda-Bókásmegyeľ onkĺlrm'ányzat Pénzügyi,
Tulajĺlĺlnosi és Vagyonnyilatkozat-kezeliĺ Bizĺlttságának

274/2022. (WI. 14.) hatáľozata

Ä Bizottság az önkormányzat vagyonáľól ós a vagyontáľgyak lb]etti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóli 17l20I4.(vI.2.) onkormŕtnyzati ľendelet 10. $ és 16. $ (l) bekezdćs
b) pontjában kapott fellratalnrazás alapján úgy hatćtr<lz, hogy
a Budapest Fćivárc;s III. keľület, obuda_gekásnregyeľ Önkormányzat 1ulajdonában álló
1035 Budapest, Beľend u. 18. pinceszint, 1852916lAl49 hľsz-ri,71 m2-es alapteriiletti
ĺiľesen álló egyéb helyiséget nyilvános p'źiyázaton ttjrténo éľtékesítósre kijelöli;
l'lozzájźrul a 1035 Budapest, Berend u' t8. pínceszint, 1852916lA/49 hľsz-ri,71 ľn2-cs

alaptertiletii üľesen á1ló egyéb helyiség elidegeníĺésére irányuló nyilvárros pćůyŕl:ĺ'al

kiirásához a vonatkozó érĺékbecslésben nreghatáľozott 6 600 000 Ft iľányáron; a
pályazati biztosíték 660 000 F-t;

felkéľi a" obuđai Vagyonkezeló NonprofitZÍt-ta ľentiek szęľint apá|yá'zat kiiľásara és

lefolytatására, valanrint aľIa' hogy a pźńyć.z'at ereĺlményéľől szóló javaslaĺot
ĺlöntéshozatalľa nyújtsa be.
Felelős; Óbudai Vagyonkezďo Zrt. vezerigazgatója
Határidő: döntéstől számítoťt 90 nap
(Szavazott 7.ftí bizĺlttsĺigi tag: 7 igen, egyhangli)

Buđapest Fiĺváľos III. Keľĺilet, obuĺla-Bókásmegyeľ onkorm'ányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyĺlnnyilatkozat-kezelő Bizottságának

275/2022. (VIt. t4.) hatńrłlzata

A Bizottság az önkornrányzat vagyĺlnárÓl és a vagyontárgyak ľeletti tulaidonosi.iogok
gyakoľlásáľól szóló 17120ĺ4'(YI.Z.) önkoľmŕnyzati ľęndelęt 10' $ ćs 1ó. $ (1) bekezdés
b) pondában kapott ťelhatalmazás alapján úgy hattroą.].ogy
a l}uĺlapest Főváľos IIĺ. keľtilet, obuda-Békásmegyeľ onkĺrnrrányzat tulajdoĺrában álli
1033 l]u<tapest, I3ogĺĺáni út 20. B. lh' pinceszirt, 1852911111'.39 hľsz-ti, 60 m2-es

alapteriiletű tiľesen állĺi egyéb helyisége1, óvĺihelyet nyilvános páiyázaton tĺjľtériĺl
értékesítésľe ki.i elöli;
hozztljárula 1033 Budapest, Bogciáni út 20. B. lh. pinceszint' 18529/l llAi39 hrsz-ťl, 60
m2_es alapteľületri ĺiľesen álló egyéb helyiség, óvóhely elićlegenítćséľe iľányrrló
rrrvilr,álrcls pályćnat kiíľásához a vonatkozó éľtćkbecslósben nreglratáľozatt 5 300 000 Ft
iľŕtnyáron; zlpáLyćł'ĺ'ati bizĺosíték 530 000 b't;

ŕ'elkćľi az Óbudai Vagyoĺrkezelő Nonpľo1'ĺlZ-,tt-t a fcntiek szeľint apál'ytlzat kiíľásáľa ćs
leÍblytatására, valamint aľra' hogy a pá1yĹlzat eľedlnényéľől sz'i>Ia javaslatot
dĺjnĺéshozatalľa nyújtsa be.

Felelíĺs: obuĺlai VagyonkezelĺlZ.rt.vezérígtlzgati:ja
Hatáľidŕĺ: c1ontéstől számított 90 nap
(Słzĺsvĺlzĺlĺĺ 7 Jĺi bizĺ'łtĺsťłgi ĺcłg" 7 igełl, egyĺlungú)
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l}uĺlapest Főváľos IIl. Keľĺilet, obuđa-Bókásnregyeľ Onkoľm'álnyzat Pénzüryi,
Tulajdonosĺ és VagyonnyĺIatkozat-kezelő Bizottságńnak

276/2822. (Vlt. 14.) lratáľoz:łtn

Ä Rizoltság az ilnkoľmányzat vagyĺrnĺľÓl és a vagyontáľgyak ťeleĺti tulajdorrosi iogok
gyakorlásáril szóló 17/2014.(vI'2') önkonnányzati rendelet 10. $ és l6' $ (1) bekezclés
b) pontiában kapcltt Í'elhatalmazás alapiáur ťrgy határoz, lrogy
hozzájérul a Képviselo-testiilet 1l412011. (II.24.) sz.battłozatával éľtékesĺtésľe kijelĺĺlt
1033 Budapest, Leányfalu u' 19' alagsoľ, l9388l0/Al15 lrľsz-ťl, 32 m2-ęs Ĺiľesęn ál1Ó

egyéb helyiség elidegenítésćľe iľányuló nyilvános pályá:l,at kiírásához a vonatkozó
értékbecslésben meghatźtrozĺltt 2 3Ża 000 Ft iľányáron; a pily'ćĺzłti biztosítćk 230 000
F't;

felkóri az obudai Vagyclnkezelő NonpľofitZrt-ta fentiek szeľint aptllyáz,atkiíľására és

leľolytatásáľa, valamint arta, hcrgy a pźiyázat cľedmĺlnyéľől szÓló javaslatot
döntéshozatalľa nyujtsa be.
ľclelĺis: ObtrdaiVagyonkezeloZ,rt.vezérigaz.gatőja
Hatáľĺdő: clĺintéstől számított 90 nap
(Szavazott 7 fő bízĺltt,sćlgi tag: 7 igen, egyhangú)

I}udapcst ľővárĺls lII. Kerület, ť)buĺla-Bćkásmegyer Önkoľnrúnyzat Pénziigyi,
Tulaj donosĺ és Vagyonnyĺlatkozat-kezelő Bĺzottságának

277/Ż022. (WI. 14.) hat'ározlta

A Bizottság az önkoľmányzat vagyonáľól és a vagyontáľgyak felętti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 17l20l4.(vl.2.) ĺinkclrmŕtnyzati rendelet 10. $ és l6' !i (1) bekezdés
b) pontiában kapott felhatalmazás alapián úgy hatáľoz, hogy
a Buclapest Fővráĺos IIĺ' keľület, Óboda*nekásmegyer onkclľmányzat tulajdonábalr á1ló

1033 Budapest, Meggyfa u' 19. pinceszint, l8529lŻ5/Al38 hľsz-ú, l55 m2-es
alapteniletii Ĺiľesen állti egyéb lrelyisćget, óvóhelyet nyilvános pćűyázaton torténő
éľtékesítésľe kij eltili ;

hazzźljźnul a 1033 Budapest, Meggyt-a u' 19. pinceszint, 18529l25lA/38 hľsz-ú, 1.55 m2-
es alapteĺületű üľesen álló egyéb helyiség, óvólrely elidegenĺtéséľe iľányulĺi nyilvános
péúyćnat kiírásához a vonatkozó ĺjrtékbecslĺisben rrreghatáľozott 19 800 000 Ft
iľányáron; aptt|y'łłzati biztĺlsíték 2 000 000 Ft;
fęlkéľi a' obudai Vagyonkezelő NonprofiI' Zft.-L a ĺbntiek szeritrt a ptli.yłnat kiírásáľa ćs
1efolytatásáľa, valamint atta, hogy a piúyázat eľeclményériil szÓló javaslatot
döntéshozatalľa nyújtsa be.
Felelős: obudaiVagyonkeze|óZrt.vezérigaz'gtlt(1ia
Határiclő: đtintéstol számĺtĺrtt 90 nĺrp
(Szavazott 7 tő bizotĺsćlgi tag: 7 igen, egyhangĺ?)

I}uĺtapest Főváľĺts tll. Koľiilet, obuda_I}ékásmegyer onkoľmányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságánĺrk

Ż78120Ż2,. (vil. t4.) határozata

A Bizottság az ollkot'tnányzalvagyonáľÓl és a vagyontáľgyak ĺělętti 1ulajĺioĺlosijogok
gyakoľlásáľ(l1sz.o1o 17lŻ014.(v1.2.) örrkoľmányeatí ľęndelet 10' $ ćs l6. $ (1) bei<ezĺiés

b) pontiában kapott fel]ratallnazás alap.ián űgy határo'ĺ'' }rogy
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a Budapest Fĺ1vitľos lli' kęľtilęt, Obuda-nekásnegyeľ Önkoľrnányzat tulaidorrában á1lćl

1035 Budapest, Raktáľ u. 5ó. pinceszint, 18726llr2lN42bľsr,-u,59 m2-es alapteľĺiletű
ijľesen álló cgyćb lrelyiséget' óvóhelyet nyilvános pályázaton tör1éntl éńékesítésľe
kijeloli;
hĺszzłtjárul a 1035 Budapest, Raktáľ u. 56. pinceszitlt, 1872611ŻlAl4Żttsz'tĺ,59 rĺ2-es
alaptcľületii ĺiľesen állÓ egyéb helyiség, óvóhely elidegenítésére irálryuló nyilválos
páIyźnnkiírásĺilloz a vonatkozó értćkbecslésben meglrattĺtoz'oLt 6 100 000 Ft iľányáľon;
a pćłlyázaÍi,biztosíték 6 1 0 000 Ft;
felkéľi az obudai Vagyonkezelő Nonpľofit 7,ľt-t a fentiek szeľint aptiyázat kiĺľásáľa és

lefolytatásáľa, valamint aĺTa' hogy a pŕt|yázx eľedményéľől szóló javaslatot

döntéshozatalľa nyújtsa be'
Felelős: obuđaiVagyonkezelóZrt.vezérigazgatoja
Határĺdő: döntéstŕjl szárnított 90 nap
(Szcłvazotl 7 flÍ bizottsági tag: 7 igen, egłhĺłngť)

BuĺIapest Fiĺváľos III. Keľĺilet, obuĺta_ĺlékásmcgycľ onkormőnyzat l'énzĺigyĺn
Tulajĺlonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

279na2?^ (vn. l4.) hat'áror.ata

A Bizottság az ĺinkoľmányzat vagyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló ĺ7l20l4'(vl'2') önkoľm/anyzati ľendelet 10. $ és 16. {i (1) bekęzdés
b) pontjában kapott ťdhatalmazás alapifu rigy hatáľoz,.l'ogy
a Budapest Főváľos III. keľület, obuđa_Békásmegyeľ onkornrányzat tulajdorrában álló
1032 Budapest, Selyem u. 4' pínceszirĺt",1?005138/N58 hĺsz-ú, 6l m2-es alapterületrĺ
iiľesen álló ĺivóhelyet nyilvános pályazaton töńérrő éftékesítésre kijelöli;
hozzt$fuul a 1032 Budapest, Selyem u. 4' pinceszint, I7005l38lA,l58lrľsz-ú, 61 m2-ęs
alapteľi'iletti Ĺiľesen álló óvÓhely elidegenítéséľe iľányuló nyilvános ptńy'azat kiíľásához
a vonatkozó éľtékbęcslésben neghatározott 5 540 000 Ft iľányáľon; a pćłlyázati

biztosíték 550 000 Ft;
felkéľi az Óbuĺĺui Vagyonkezelő NonproťĺtZlÍ-ta fentiek szeľint apćtlyćlzat kiíľásáľa és

lefblytatásáľa, valamint
aľľa' hogy a pályá'zat eľeclményéľől szóló javaslatot ĺiöntéshozatalra nyújtsa be'
Feletĺĺs: ÓbudaiVagyonkezę]oZrI".vezérigazgat(>ja
Hatĺ{ľidő: dĺjntéstól számított 90 nap
(Szavazotl 7.f<i bizottsĺigi ttlg: 7 igen, egłhangłi)

Buĺlapcst Főváľos IlI. Kĺ:ľiitet, Ótluda_Rókásmcgy-er Önl<oľm ányz'at Pónztĺgyi,
Tulajdĺlnĺlsĺ és Vagyonnyilatkĺlzat-kezelő I}izottságának

28{lĺ202Ż. (vtĺ. 14.) hatńrozata

A Bizottsírg az önkormányzat vagyonárÓl ćs avagyontćtľgyak ĺęletti tulajcionosijogok

ts),akoľlásál'ól szólĺi 17/2014.(vĺ.2.) tinkĺlrnrány'ĺ'ati ľenđclet 10. $ és 16. $ {1) bekezclés

b) pontjában kapott ťelbata|maz'ás alapján ťrgy lratáľoz, hĺlgy
bozz,ą'źxu| a Képviselő-testület l14nu|. (Íl.24') s'z'hatttroz.atárlal éľtćkesítésľe kiielolt
1036 Budapest, [Jszály u. 9. pincesz.int, 14625/10lAl16 hľsz-ťl' 38 nr2-ęs alaptcľĹiletű

üľesen álló eg}'éb helyiség elidegenítćsćľe iľányuló llyilvállos pćúyázat kiíľásához a
volratkclzÓ éľtókbecslesben nreghaLfutlz'ott 3 l70 000 Ft iľányáľon; apćĺlyáz'aIi biztĺlsítćk
320 000 ľt;
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ľelkéľi a' obu,1oi Vagyonkezelĺ1 NonpľofrtZrt-ta ŕbntick szeľint apłiyázat kiíľásáľa ćs

leľolytatásala, valamint an'a! Lngy a pźl|yćľ;at eredményéľől szóló javaslatot

ĺlĺjntéshĺlzatalľa nyťrjtsa be.
Felelős: ÓbudaiVagyonkezę1o7.ľĺ".vezćľigazgatója
Határĺĺliĺ: dcintéstol szánrított 90 nap
(Szavĺĺzĺ;tĺ 7./ő bizoltstigi ĺag: 7 igen, egyhangti)

3. nanirendi nont: Ä Bp.III., Lłktanyä u. 2. szäm alatti 18353/2hrsz'ŕl tĺĺľsasház köziĺs
tulajdonában lévő beépítetlen padlástéľ éľtókesĺtése, 

^Z 
alapító

ĺlkĺľat mĺ5ĺIĺlsítása

Puskás Pótcľ elnłĺk: Kéľdés, észľęvétel hiányában' ĺ'elteszi szavazćłs;ra az elĺlteľjesztés szeľinti
hxárazatijavaslatot.

Budapest Fíĺváros ĺIl. Kerĺileto (ibuĺla-Békĺĺsmegyer Onkorm ányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkĺrzat-kezelő Bizottságĺĺnak

28112022. (Vu. r4.) hat'ározntn

A I}izottság az önkoľnrányzal'vagyonáról és a vagyontargyak fęletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szÓtó L7l20l4. (VI' 2.) önkoľmányzati ľendelete 16. $ (1) bekezdóse
ĺigyelembevótelével' valamint a l1. $ (l) bekezdós b) pontja alapján űgyhattĺroz, hogy

l. az Önkorményzat a tulajdoni hányada aľányźlbanhozzttjáru| a 1033 Buclapest,

Laktanya u.2. sz:ćlmtl,I835312 hľsz_ú ingatlan alapíti okiľatanak módosításához
a padlástéri terü1etek értékesíthętősége céljából. A nródosítással megszűnik az
eľedeti alapító okiľatban XVIII. számmal jelzett ,,Pacllástér'' megnevezésii
helyiség esäxvl. számmaljelölt ',Lépcsőlráz'' 

megnevezésti helyiség 63,86m2'
es alapterületę 5Ż,86 m2-esľe csökken' Azt$ a|apító okiratba l3-as albetétként
bekeriil 262 m2 alapteľtilettel egy, egy helyiségből álló helyiség, illętve a

18353/2lĘ/t0. albetét alapteľülete 133 m2_ľe növekszik. A kiilön tulajdoĺli
hányad igy 1024l1a24-ľol 1249lĺ249 trrlajdoni hányaclľa növekszik. Az. a|api.tő

okirat móĺĺosítás ĺbltétele a kĺjzłjs tulajdonból kikeľülő teľületĺószekľe vonatkozi
adás_vételi szerződések megkotése'j elen lratáľo zat 2. pontja szeľinĺ.

2. az onkonlrányz'at a trllajcloni hányaĺla aľányában hor.zájfuula 1033 Budapest,
Laktarrya u. 2. sz{lmű, 1835312 hľsz_ú ingatlan közös tulaidonában léva, az
alapító okiratban Xvĺu' szánrnral 'ięl,ölI 278,11 m2 alapteľületii ,,Paĺllástér''
megnevezésťt helyiség' valamint a XVI. számmal jelolt ,,Lépcsĺiház''
nregnevezósű helyiség 63,86 rnz alapteľületébĺĺl 11 m2 - alapĺtćl ĺlkiľat
m /rĺl ĺlsíĺń ssal tłjľténő éľtékesítćsćhcz' az alábbiak szeľint :

es
alatu lakosok ľészéľe' a tulajĺlonában lév(i. 181s>3lŻlA'll0 hľsz.-ú lakás bővĺtése
cćljából 27 m2 _t, 2.905.536,- Ft-óľt, a XVI. számťl ,,L.épcsćlház'' éS a XVIII'
sz,ámu',Padlástéľo' tcrületóből'
a 18353l2lAl13. s'ł,' új ĺrlbetét Ĺeľülctćbĺli

alatti lakos ľćszćľe ĺ)5 m2-t.

,$.Ż23.184,- ľt-os vételáľon,
( alatti lakos. liázon beltil

) 25126Ż tulajcloni hárlyadot 2'690'3l1,- ľl-ĺls vételáľotl,
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illetve 741262 tulaidoni hányadot 7.963'322,- Ft-os vćtclal:on, azaz összĺ:sen
l0.653'ó33'- Ft_éfi'
és ĺ . alatti lakos) 681262 tulajcioni
hányaĺlot 1.31.7,647,- Ft-os vótcláľon'
A kozos tulajdon ér1ĺjkesítéséből beÍillyĺ! bevćtelt a ľársasház a 202Ż-ben
esedékes Íblujításhoz használhatja fel. A kéľelmezők vállalják továbbá azalapiĺő
clkirat módosĺtás és a szeruódéskötések költségeit, illetve az ingatlanügylet,
tekintettel az. épů)et nrĹiernlĺlki jellegére, a Vevők ĺ:elelĺlssćgóľe jön létre, a
'ľáľsasház és az Önkormźnyz,:a\ a tetotéľ esetlegcs bećpíthetőségéért semmilycn
okbÓl nern l'elel'

3. A mellékelt adásvételi szeľződés, alapító okirat móĺlosítás ĺĺs kapcsolódó
dokumentunok a1áírásáĺa Í-elkéri Dr. Kiss I'ćszlő polgármestert azzal,lrogy az
ingatlaniigylettel kapcsolatos osszes járulékos kĺlltség (alapító okiľat módosítás,
szeĺzödéskötés, ügyvĺ3cli dí.i, illetékek) a Vevőket teľlrelik. Az okiratok
aláíľásakor a melléklet dokumentumok szövegétől- annak lćnyeges taľtalmát
ncm éľintve- el lehet téľni, amennyiben az ĺjnkormátryzati éľdeket nęm sért.

Felolős: Polgáľmesteľ, 0budai VagyonkezeI(i 7,tt. vezérigazgatója
Hatáľidő: đöntéslrozataltól számítoĺt 30 nap
(Szavazo[t 7 Jő hizĺłttscigi tag: 7 igen, egyhangú)

4. napĺľendi pont: Dłintós az Onkoľm ányzat tulajdonát képenő, l6998t11/^/4 hrsz.-úto
t032 Budapest, Zápoľ utca ó9. szám alatti, 142 mŻ alapteľületíi
üzlethelyiségben az AY HIMERCIS IMPBX KÍ't., mint Béľlő által
tewezett beľuházásľól

Puskás Péter elnök: Kérdés, észľevétel hiányában, feltęszi szavaz.tsra az előterjesztés szerinti
hataľozati j avaslatot.

Budapest b'iĺváros III. Kerĺileto Óbuda_Békásmcgyeľ Onkormányzat Pónztigyi,
T ulaj donosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsĺĺ gának

282ĺ2(127. (vIĺ. r4.) határozłta

A l3izottság az onkonnányzatvagyonáľól és a vagyontáľgyak ľeletti tulajdclnosi jogok
gyakoľlásáľól szÓló l712014. (VI. 2.) önkoľmányzati ľendelet lĺi. {j (2) bekezclésélrek a)

pondában kapott fclhatalmazás alapjáur ugy hatfuoz, hogy javasolja a Pĺllgáľrnesteľnek
a tulajdonosí hoz,zájáľulás nregadását a 16998/11lAl4 h'rsz^.-,3, la32 Budapest, 7'apor
utca 69. szám alatti 142 n'ŕ iilapteľületu Ĺizlethelyiséget - vegyeskeľeskedćs funkcióval

béľlő z\E HIM]]ROS IMPEX Ktt. (székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29.,
cćgjegyzékszám: I3-09-2l5252, aĺlĺiszárĺ: 27314368-2-42. képviselĺi: ]"ľan T'hi Dieu
{,y ugyvezeĺő) ľészóľe a bórlemélrybelr a I]ćľ1ő által elvegzenĺlő átalakításokhoz, mint
berulrázáshoz' A beľulrázás ĺ]cltćtelľendszerét a Bérbeadó ćs a Béľlĺi között kiĺten'ĺlő
kĹilĺjn rnegállapoclás tbglalja rĺagába.
A Béľ1ő által, saiirt kĺiltsćgcn végzendő bęľuházirs mĹĺszaki tartalĺna: az ingatlan
ľészleges belső ĺelťrjíĺása (gipszkaľton vťńas'z:l'alak ľćszleges bontĺisĺt. paĺllĺibuľkolaĺ
cserćje, lámpatestek cseré.je, belso ťelületképzések ĺ'elú.iítása) aZ előteljesztés
nrellékl etét képe'l.ő míiszak i dokumentáciÓ szeľi lrt'
A tęľvezęttbęnrhíłzás kapcsárrr esetlegesen szĹiksóge s szakhĺrtĺlsági ćs egyéb e ngeclćlyek.
hor,z'ćúáľulások beszeľz'ése a Bćiló ĺ'eladata és felelősségc' az ()nkor'manyr,at ebbéli
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íblel(isségĺĺt kizärja. A béľleti jogviszony bármilyen okbii ĺortólrő mcgszrinĺjse esetén a

Béľlo koteles a béľelt ingatlant ingóságaitól kiüĺítve, tisztán, ľęnĺleltetésszeľű
használatra alkalmas állapotban Bérbeaĺló ľészéľe - Megbízott útján _ jegyzĺikönyv
1ě1vétele mellett visszaaĺlni' a (beľuhŁással óľintett) erecleti állapĺ:t visszaá]lításának
kötelezetĺsége nélk iil.
A I]éľlő a bcľulrázással kapĺ:solatosalr nem .iogostrlt költsćgeinek megtérĺtéséľe. A
Béľlőnek tudomásul kell vennie, hogy a beľuházás feltétele, bogy az"t'a| osszeliiggésben
sem 13udapest Fĺĺváros ĺII. Keľtilęt obuđa-Rékásmegyer onkomiiínyzatäva|, sem pedig
az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt-ve| szembetr nem léphet Íbl semmilyen
jogcímcn megtéľítési, beszámítási vagy kártéľítósi, illetőleg tulajdonjogi igénnyel'
ľetelős; azobuclai Vagyonkezelő NonprĺlfitZrt.vezerigazgatőja
Hatáľidő: ahatćrozathozatalt kövętó 30 nap
(Szavazoĺt 7 Jĺi bizottsdgi tag: 7 igen, eggłhclngú)

5. naniľendĺ pont: Dtintés az AMIP Gastro Kft. 20655/189 hrsz.-ri ingatlan 588 m2

nagyságú ľésze vonatkĺlzásában ľennálló teľĺiletbéľleti
szeľződósón ek felmondásárĺĺl

Puskás Pétcr elniik: Kéľđés, észľevétel hiányában, felteszi szavazilsta az előteľiesztés szeĺinti
bataľ ozati j avasl ato t.

Budapest Fiĺváľos III. Keľület, Obuda_Bókásmegyeľ Önkoľm änyzat Pónzĺigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kczelő Bizottságának

283/2022. (vII. 14.) hatáľozata

A Bizottság az Önkormźĺnyz.at vagyonáról és a vagyontáľgyak 1'eletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló I7l2014. (Vr. 2.) önkoľnrányzati rendelet 16. $ (l) bekezdése'
valamint az Önkorrrr ŕnyzaÍ tulajdonában álló egyes vagyontáľgyak béľbeadásáľll szóló
912015, (n. 16') önkoľmányzati ľenclelet 87. $ (2) bekezdése alap"ián ťrgy hataľoz,lrogy
az önkorm:łnyz,ati,tulajclonú, 206551189 hľsz.-ú ingatlan 588 nr2 nagyságú ľésze
tekintetében aZ obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt., mint .megbízott, egyben
meghatalmaz.ott älÍal képviselt BuĺlapesĹ Főváľos III. KerĹi]st Obuda-Békásmegyeľ
Önkomlányzat (I}éľbeadÓ) és az AMEP Gastľo Kft. (székhely: 2014 Csobánka,
Táncsics Mihály utca 1', cegiegyz.ékszánr: 13-09-162089, adószám 2426Ll5l-2-13,
képvíselĺĺk: dr. l'örök Petľa ós Török Zsuzsanna rigyvezctok egyĹittesen) kciz<ĺtt fennálló
teľĺiletbórleti szerzodés béľlői ĺělmolrdását - nrćltányosságbÓl * 2022. ápľilis ĺ0-i
dáttlnrmal elĺbgadja.
A szcľződés annak 8.3. pontia alapján sziintethető meg. liszeľint ľelek ĺögzĺtik, hogy *

a határozott idĺĺtartaĺnra tckintettel _ a I]ćľ1ő kötelęs a ľendes ĺ'elnondási iĺlg gyakoľlása
esetén a llrinĺlenkoľi havi nettó Réľleti díj hatszorosának nregĺělelő összeget káľátalány
jogcírriéĺr a Béľbeadó részćľe legkésŐbb a sz'eľz.odes nregszűnĺjsĺivęl egyiĺle.iűleg
mogťlzetni, ĺinrelynek megĺizetćsćvcl a Béľbeado valanretlnyi káľát kicgyenlítettnck
tekinti.
Felelő s : az Ó buĺlai Va gyonkezel o N ĺxrpľo t1t'/-, rt. v ezéri gĺlz'gat(:.i zl,

Hatĺĺľidíĺ: a dontést követo 30 nap
(Szavazoĺt 7.fĺí bizotĺsťłgí ĺag: 7 igen, eg1lhcngú)
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6. napiľcndi nont: A ĺ8705ru/Á/5l lrrsz.-łi' 1035 Budapest, Váľadi utca 1-5. szánr alattĺ,
66 mr alaptcľĺile tu * az ingatlĺln-nyilvírntaľtńs szeľĺnt egyéb hclyĺsóg
* ingatlan táľoló funkciójri, ismételt, p'tůyázatan kívtili béľbeadása

rnngánszemćly ľészéľe

ľuskás I'éteľ elnłik: Kéľdés, ćszľcvćtel hiányában, felteszi szavazásľtl az előterjesztćs szeľinti
halttr o'ĺ.ati.i av as l ato t.

tsudapest Főváľos III. Kcľĺilet, obuda-Békásmegyer onkormĺ{nyzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkĺtzat-kezclő Bizottságának

28412022. (Vtt. 14.) határozata

A Bizottság Buĺlapest Fóváros III' Keriilet Óbuda-Bekásmegyer Önkoľmirnyzat
Képviselő_tesťĺiletének az onkormányzat tulajdonában á1lÓ egyes vagyontáľgyak
béľbeadásáľól szóló 9na15. (il. l6.) önkoľmányzati ľendelete 89. $-a alapján úgy
hattłoz, hogy hozzajirul az Önkomrányzat tulajdĺlnat kepezo |8'105l0lN5l hľsz.-ri,
1035 tsrrdapest, Váľacli utca 1_5. szfurr alatti' 66 tn2 alapteľületű _ az ingatlan-
nyilvantartás szęľint egyéb lrelyiség * ingatlan magánszemély
(lakcím: ) ľészéľe * táľoli funkciÓval - töľténő,
2022. augusztus l-jétol 2025. július 31_ig taĺto batlctrozott idotaľtamťl, ismótelt,
pályázaton kívüli bérbeaĺlírsához aZ, Önkĺlrnrányzat tulajđonában ál1ó ęgyes
vagyontárgyak bóľbeadásáĺól szólo 9l20l5' (iI. l6.) önkoľmányzati ľendelet 88. $ (1)

bekezdés bc) pontja aląján. A helyiség béľleti cĺíja havi 33.264,- Ft,
A bérlemény székhelyként nenr jegyezheto be, vonatkozásćtbantelephely engedély nem
adható ki.
A béľlęti szerzőclésben rögzíteni szükséges, hogy a béľleti clíi jelenleg ÁFA-t nęm
tafi"alnlaz, azonban, ha a I]érbeadő az ingatlan bćľbeadása tekintetébęn Áľa kötelessé
válik, akkoľ a Bćľbeacló a jogszabály által eloíd ÁFA méľtékét a nrost nreghatáľozott
bćĺleti díjra, mint adĺialapľa Íblszámítja'
A bérleti díjon felül a Béľlonek meg kell Íizetlrie a Béľbeadó által megáliapított,
mindenkori szemétátalány összegét. A bérlcti szerzođé,st köĄegyzoi okiľatba kell
l'oglalni, melynek koltségei a Bérlőt teľhęlik.
Budapest ľováľos ĺĺI. KeľĹilet Óuuda_nekásnregyeľ Ĺ)nkolmányzat Képviselő-
testtiletének az ()rrkoľrn ányzat tulaidonában álló egyes vagyontáľgyak bérbeadásáľól
szóIi912015. (ĺĺ. l6.) önkomárryzati ľendelete 95. $ (4) bekezdése szeľint a Bórlonek
a bóľleti szeľződés nregkotésekoľ a ĺ'izeteĺlc1ő bćľleti dĺj (+ szeľrétátalány)
łráľomszoľosának nregfelelő osszegrĺ ĺivadékĺ:t, mint szcľzcldćst biztosĺtťl
mellékkĺjtelezettséget kel l ĺ'lzetnie.
A béľleti szęľzóĺlćsben ki kęll kötni, hogy a t]érbeaĺló cgyoldalťl rryilatkozattal - 2023.
januáľ 1. napiától * a KSH áltai hivatalosan közzótett előzo ér,i inflilció (ar,a'z a

tárgyévbcn a táľg.vévet megelozťl ér, átlagos ĺbgyaszĺói árirrdex vźůtĺlzástnak megfe telĺl)
mértékének megĺblelő cisszeggel éventc enreli a bćľleti díjat' eľľe Bćľbcacló ezkŕn,vil
irrtézkedósćt kĺjvctĺjen' visszanleiróleges hatťrl lyal kcrtil sor.
Fĺ:leliis: a'łObtldaiVagyonkezclo NonpľoťĺtZrt. vezérigazgaÍoja
Határiĺliĺ: a lratáľozatlrozatalt kÔvctő 30 llap
(Szavazolt 7 fĺi bizĺllĺ,sĺ|łgi ĺĺłg^' 7 igcn, cg,vhangťł)
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7. napirendi rront: A t7799l2 hľsz.-li, l0-3ó Budapesto Lajos utca 104. szám alatüi
ingatlanon álló épĺĺletben léviĺ" 2 m2 alapterĺilctĺi táľolĺĺ helyiség
vonatkozĺłsában _ 'lnagánszelnólybéľleti
szeľzőĺlósónck megsziin tetóse

Puskás Pótcľ elnłĺk: Kćľrlćs, ćszľevétel hiányában. ĺělteszi s'zavazasra az eloteľjesztćs szęľinti
hatáľozati j avaslatot.

Buĺlapest Fiĺváľos III. Keľiilet, obuĺla_l}ókásmegycľ onkormńnyzat Pénzĺigyĺ,
Tulajĺlĺlnosĺ ls Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságĺ{nak

2851202Ż. ryrr. 14.) határozata

A Bizottság az Önkoľm źnyzat vagyonáľól és a vagyontźrgyak fęletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szĺiló I7l2014. (Vl' 2.) önkormányzati ľendelet 1ó. $ (1) bekezĺĺóse'
valanrint az onkorm áĺnyzat tulajdonában á1ló egyes vagyorrláľgyak bérbeadásáról szÓló
912015' (il' 16.) önkormányzati ľelrdelet 87. $ {2)bekezdé,se alapján iryy hal:ćĺroz, lrogy
ho'zr.Ąáľu\az ĺinkormányzali tulajĺJonťr, 17'ĺ99/2 hĺsz.-Ĺl, l036 Budapest, Lajos utca
l04. szźm alatĹi ingatlanon álló ćpiiletben lęvo, 2 m2 alapteľĹiletű tĺiroló helyiség
vonatkozásćlban az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., mint' megbízott, egyberr
meghatalmazott ćúta| képviselt l3udapęst Fováľos III. Keľü1et obuda-Békásnregyeľ
Önkomrányzat (Bér'beacló)' valaminl magánszemóly
(Béľló, lakcím: között fennálló béľIetĺ
szerziĺdés Ż022. júlĺus 3r. napján, kłizłis megegyezéssel tłĺľténő megszüntctésóhez,
cseľein gatl an bi ztos ítása nélkĹil'
A bérleti szerződés megszüntetésénck feltótele, hogy Béľlőnek a Bérbeadóval
szemben nem rillhat fenn díjtartozása.
Felelős: azÓbudaiVagyorrkezelőNonpľofitZrt.vezérigazgatója
Hatáľĺdő: a döntést követĺĺ 30 nap
(Szavazott 7./ő bizotĺstigi tĺlg: 7 ĺgen, eghangú)

8. napirenĺli pont: Diintés a t7005162 hľsz._ti, l032 Buĺlapest, Vłiľłisvári út 88-9ó. szám
alatti ingatlanłran léviĺ 25 m2 alapteľĺiletĺĺ helyisógcsopoľtĺlt
élelmiszeľ kiskereskedelern, venĺlóglátás, bĺifó céljáľa béľlő Csaba
}'ix Biifó Vendóglátóipaľi és Kereskcdolmĺ Kft. móltányossági
kéľelméľől

I)uskás Péte ľ elnĺik: Kćľdés, ćszrcvétel hiányirban, Í'elteszi sr.avar.tłsľa ae eloteľjesztćs szeľinti
határozaĺi j avaslatot.

Buĺlapcst Főváľos lll. Kcľĺitet, Óbuĺta_llékásmegyeľ C)nkoľmányzat ľénziigyi,
Tulajdonĺrsi és Vĺrgyonnyilatkoz at-kezelo Bizottságának

Ż86lŻ$22. (Vlĺ. 14.) lratáľozata

A l3izottsirg az ()trkornlán1-zat vĺrgyonáľ(ll és a vagyĺrntáľgyak ĺblctti tlllajdonosi jogclk
gyakoľlásírľol szőló 17lŻa|4. (VI. 2.) cinkonrrányzati ľenđelęt 16' $ (l) bekezclése
a|apjin, úgy határoz, hĺ>gy az önkoľnr'łnyzati trrlajclonťr l]005162 hrsz.-ťl, 1,032

BLrdapest. Voľösvári rit 88-96' sr-ilm aI'"ĺtt mĹiködo Szcĺlt Maľgit l{endelointézet
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Voľosvár'i úti Szakľcnclelójébcn lévo, Ż5 m2 alapteľiiletii, élelmiszeľ kiskeľeskeclelęm'
vencléglátás, biifć funkciójri helyiségcstlpoľtot béľlcl Csaba Fix I}Ĺi1é Vendéglátóipari és

Kęreskeĺlęllni Kft. (székhely: 1033 Budapest. }lévízi ut27', fszt. 1.,cégsegyzékszám:
01_09-177648, aclószárrr: 24693316-2-41, képviselŐ: GáI Csaba Geľgő Ĺlgyvezetiĺ)
bćľ1eti díját a 2022. junius l-jétől 2022. arrgusztrrs 3l_ig tartÓ időszakban -
méltányosságból - havi 108'200,- ľt ĺ}sszegrc nréľsékeli. A béĺleménnyel kapcsolatos
valanrennyi egyéb költség * iĺĺęéľtve a kĺizüzemi átalányt is, fielenleg 41'ĺl00,- }'-t

havonta) is ĺizetenc1ő - nregfizetésę továbbľa is kotelezettsége a ]]éľlonek'
2a22. szeptembeľ l-.iétol a Béľlő a béľleti szeľzőc1és szeľinti teljes osszegtĺ béľleti
díil.izetési kĺjtelczettségének kĺitęles eleget tenni'
Felelős: azobudai VagyonkezclőNonpĺoťltZrt-vęzéľi'Bazgat(:ia
H atá ľi d ő : a b:atár ozalbo z:aIalt kcive tcl 1 5 natrr

(Szavazoĺt 7 JiÍ bizottsĺigi tag: 7 igen, egyhangú)

9. naniľendi pont: Dłjntés a7' ĺIgyboglya a Csalĺĺdĺ Kłizłisségekóľt Alapítvány
rn éltányosságĺ kérelmóľől

ľuskás Péteľ elniik: Kéĺ<ĺés, észľevétel hiányában, fclteszi szavazásta az eloteľiesztés szeľinti
hatáľozati j avas1atot.

Buĺlapest Főváros tII. Keľület, Óbuda_Békásmegyer Önkĺlľm iłnyzlt Pónziigyio
Tulaj donosĺ és Vagyonnyilatkozat-kczclő Bizottságának

28712022. (vlĺ. 14.) határozata

A Bizottság
1. a Polgáľi Ttiľvénykönyvľől sz,3lő 2013. évi V. töľvény 6:336. $ (2) bekezdésćnek

Íigyelembe r,ételével ťlgy hatáľoz, hogy a 18910i9ĺi/A/34 hrsz.-ú, 1033 lJuĺlapest,
Boglya utca 1. szám alatti, l05 nr2 alapteľtiletű iľodahelyiséget (iľoda és családi
bölcsode céliáľa) béľlĺi Hgyboglya a Családi Közösségekéľt Alapítvány (székhely:
l033 Budapest, Apĺłt utca 4., |/6., nyilv'łlntartási szám: 0l_99-039309, adószám;
19|08357-1-41, képviselo: Eľdeiné Csepľegi Eľzsébęt kuľatóľiumi elnök) béľleti
díját 2022. augusztus 1_jétől a béĺ:leménylren a táľsashŁ csapadćkvíz és szennyvíz
alapvezetékei cseľóje rnunkálatai nrűszaki átadás_átvételi el.iáľása lezáľásanak
idopondáig elengedi'
A béľleménnyel kapcsolatos valamentryi egyéb ktiltség megÍi'zetése telvábbľa is
kctęlezettsége a l3éľltlnek. A jelen hatál'clzatban ĺnegjelölt határnaptól a l]éľlo a
béľleti szeľződćs szeľinti telies összegĹĺ béľleti ĺlíi{izetési kôtelezettségeinek koteles
eleget tenni.

2. Az ()nkoľmányzat vagyonáról ćs a Vagyontárgyak ĺěletti tuiajdonosi jogok
gyakoľlásáľĺil szóló 17'2a14. ryr. 2.) onkoľnrányzati renĺlelet 1ó. $ (]) bekezĺléséllek
b) pont|ában kapott ĺblhątalmazás alapján úgy hatáľoz, a bćľlenrćnyberr a táľsasház
csapac1ékvíz és szennyviz alapvez'ctékei cseľéie munkálatai kapcsálr a lléľlő kieső
bcvćteleit nem kompe nzáIja'

3. az. onkoľmányzat vagyonáľól ćs a vagyclntáľgyak ĺbletti tulajclonosi jogok
gyalĺcx{ásáľo1sz'i':lo 11/Ż014. (VI' 2.) önkoľnrŕttlyz'ati ľcndelęt lĺ}. $ (2) bekezĺĺés b)
pontjáball kapott ŕ-clhatalmazás alapjári javasĺ:lja a l'olgilmlestęľn.ęk, hogy az
Egyboglya a Csalácli Kozi1sségekerl ÄlĺipĺĹvĺu'ly (székhely: l033 Rudapest" Apát utca
4., |l6., nyilválrtaľtási szánl: 0l-99-039309, adószánl: 1910ĺt357-1-41, képviselő:
Eľdeinć Cscpľcgi liľzsćbet kul'atÓriumi elnok) számál'a ad.|a tulajclonosi
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bł>zztýťlru|ásiń az általa béľelt 18910/98/A/34 hľsz.-ú, 1033 tsudapest. Rĺlglya utca 1'

szám alatti' 105 rnz alapteĺtiietű irodailelyiség (iľođa és családi bĺilcsőde céljáľa)
vonatkozásában, a béľienrényben a Béľlij által eivégzenĺlo. Bérbeadóľa tańoz,ő
kivitelezési nrunkálatokhoz. A beľuhírzás feltételľencĺszeľét a Béĺbeadti ćs a Béľlo
köztjtt kĺltendo kti lon megáll apo<iťrs Íb glalj a magálra.
A I]ćľlő által' saját költségen végzendő beľuházás muszaki tańalma: a bérlenrényben
a tzu'sasház csapadékviz és szennyvíz alapvezetékei cseréje nrunkálataival
összefiiggő helyreáll ítási nrunká]atok'
A Béľlo jogosult * legfeljebb 1.962.87Ż,- Ft (ÁpA merrtes) összeghatá: eľe.jéig

kciltségeinek béľbeszánrítás útján történő megtérítéséhez,, a nrinclcnkoľi havi béľleti
díj 50%-ának méľtékéig.
A béľbeszámításra Béľbeadćl és lęenĺiő 'i]éľlo kĺizott kijtendö kĺilĺ'n megállapoĺJás
keľetében kęľĹilhęt soľ, nely taľtalmazni fogja, hogy a béľbeszámítás ťenti összegben
tortéllĺi óľvónyesítése ilz elÍbgaĺÍott mtiszaki tartalom teljes k'örťl, l. osztályú
minĺĺségben tofiént megvalósulása esetén lehetséges, mely köľülményt a mĹiszaki
étadás-éĺvételi eljŕu'ás soľán jcgyzőkönyvileg is ľögzíteni kell'

4. az Önkoľnrányzat Kópviselő-testĹilętének az onkonnányzat tulajdonában álló ęgyes
vagyontáľgyak béľbeadásárói szo|ó9/2015. (il' 16.) ľendelete 102. (ie) pontja* mely
szeľint a bćrlęti jogvĺszony időtartama abeszámitandÓ összeggel aľányosan keľĹil
megh'atfuoz'ásľa* ós a jelen határozatban elfogadott beszámítható összeg figyelembe
vćtelével hozzt1ićĺu| a Í.ennálló béľlęti szerzodés móclosításálroz akként, hogy a bóľleti

.iclgviszony iclĺitartanra további l 5 hónappa|, azaz,Ż025 ' jínius 3O-ig taľtó időtaľtamľa
nreghosszabbításra k'eľüljiin. A bórleti szerzodést egységes szerkezetbenközjegyzoi
okiľatba kell ŕbglallli, melynek költségei a Béľbeadĺ5t terhelik'

5. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontáľgyak Í'eletti tulajdonosi .iogok
gyakorlásáľól szóll 17120L4' (vI. 2.) önkormányzati ľendelet 18' $ (2) bekezdés b)
pontjában kapott fellratalmazás alapjan ugy hatźxcsz, hogy 2022' augusztus l-jétĺíl a
béľleményben a társaslr áz' csapadékviz és szennyviz alapvezetékei cseľéje nrunkálatai
muszaki 'ćĺtađ.as-źttvételi eljárása Lezáľástľ,ak idĺĺpontiáig a Béľlőnek a bérleményben
lévő ingóságai elhelyezésére ideiglenes táľolási lehetoséget bizJosít aZ

onkormányzat tulajclonában ál1ó 1033 tsudapest, Szolőkeľt utca 6' szám alatti,
18822112 hľsz.-ťl, ,'kivett üzem és udvar'' mrivelési á9'6, 21.506 rn2 ala1rteľületű
ingatl anorr ál ló' ľaktáľépĹiletbelr.

Felelős: az obuĺlai Vagyonkezelő Nonpľofit 7-.l1' vezérlgaz.,gatóia
Hatáľĺdő: a clontést kovető 60 nap
(Szĺłvazott 7./ií bizĺltt.stígi ĺag: 7 igełl, eg,lhangťł)

10..qapirę!ĺli pĺłnt: A 189l0/88/Nt7 lrľsz-ú, 1031 lluĺlapest, ľIaľang utca 4, szäm alatti,
l07 m2 alaptcrülctíi iroda ingatĺan béľletĺ iogának átaĺlása

Puskás l)óteľ elniik: Kórclés' észľevétel hiányirban, f'elteszi sz.avazźĺsĺ-a az eloteľiesztés szeľinti
hatáľozati javasiatot.

l}udrłpest Főváľos llt. Kcľiilet, Óbuĺla_Bókńsnregyer onkĺlrlnłanyzat Pćnzügyi,
Tulajĺlĺlnĺlsí ós Vagyĺlnnyil:rtkozat-kezcl{ĺ tsizottságántrk

Ż88/2$22. (Vĺl. 1,{') hat'árazata

A tsizottság Rudapcst Fováľos ĺĺI' I(eľület Óbuda_nćkásĺrregyeľ ()nkoľmĺĺrlyz'aľ

Kćpr'iselő-tcstĹilcténelĺ az ŕJllkoľtliłnyr.at tulajclonában ĺiilo egyes vagyontáľgyak
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bćrbęacĺásáľól szóló 9l2ań. (II' ló') önkoľmányzati ľendeletc ĺ]9..$ ćs 105. $ aiapjŕul
irgy határoz, hclgy hozz.ŕljćrul a Btlclapest F'őváľos III. Kenilet obuda-ľ}ékásnlegyeľ
onkorĺlányzat tulajdorrátképező 18910l88/Al1-/ Llĺsz.-u,l031 Ruclapcst, ĺlaľang utca
4. sz:łan alatti, 107 m2 alapteľĹllętii iľoda irrgatlan - Lehetosóg a Kitörésľę Alapítvány
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út l30,. nyilvántartási száma: 9.Pk.60.49l 1201312,

adószám: 1ĺ]515169-1-41. képviselő nevc: Nćbaid Alcxanclľa Dalma), mint átadó, éS

Édes cyeľmekem Nonpľo1it Ktl. (szókhely: 1034 Buclapest, Récsi űt 13a., Il2.,
cégegyzékszám: 01_09_343319, adősr'ám: Ż6760a72-1-41, kópviselő: Bossányi 'l'ímea

Gęľtrucl ĺigyvezető) mint átvevő közĺjtti _ bérleti iogának átadásilhoz' A bérleti
szerződés 2022..jirlius 25-től2027' .iiiliusŻ4-ig köthctő meg, nozgásÍbjlesztés/T'SMT'
teľápia, f-ejlesztőpedagógiai foglakozások taľtása gyermekek rcszpľe funkcióval. Ä
helyiségcsopoń béľleti díja havi 31,4.460,^ Ft. .Ą béĺleti szeĺzĺiĺlésbęn rögzíteni
sztikséges, hogy a bérlęti díj.ielenleg AFA_I nem taľtalmaz, azonban' ha a Béľbeađő'łz.
ingatlan béľbeadása tekintetćben AFA kötelessé vťrlik, akkoľ a l}érbęadó a jogszabály
által előĺľt AFA méľtékét a most meghatar'ozott béľleti díjra, mint adĺla|apraťelrszćlmítja.
A béľleti díjon felĹil a Bérlőnek meg kell ťlzę1nie a Bćľbeadó által megállapított,
minĺienkoľi szemétátalány összegót' A béľleti szerzodést kozjegyz.oi okiľatba kell
foglalni, nrelynek költségei a Réľlcĺt ĺeľhelik. A béľleti jog ťúad/asćłnak feltétele, hogy a
l,eheĺőség a Kitörcsľc A1apítványnak, mint átaĺló ľ]éľlónek sem aRóľbeadóval szemben'
sem a kozĺizeIni szolgáltatók -f'elé nem állhat fenn díjtartozása. A béľlęti jog átadásának
Í'bltételc, hogy az átvevo Béľlonek nyilatkoznia kell, hogy a:z átadó Bór1ő ćútĺłl végz'ett
éľtéknövelći beľulrázások tekintetćben Sem a Béľbeadóval, sem a Tulajdonossal szemben
nenr lép fel megtéľítési igénnyel.
Az onkormćnyzat Kópviselő-testĺiletének az Önkoľmźnyz,at lulajdonában ál1ó egyes

vagyontárgyak bérbeadásáról szóIő 9DaI5. (II. 1 6.) onkormćłnyzati ľendeletę 105. $ (1)

bekezdćs b) pontja alapjan az átvevo Béľlőnek a béľleti díj háromszoľosarrak megfelelo
összegű megszeľzési đíjat k'ell fizetrrie' Az, onkormanyzat Képviselő-testĹilętének az.

onkoľmányzat tulajdonában á1ló egyęs vagyontáľgyak béľbeadásáľól szóló 9/2015. (lI'
16.) önkoľmányzati ľenilelete 95. $ (4) bekezdése szerint a béľleti szeľződés
megkötésekoľ a fizetenclő bćľleti ĺllj (+ szemétátalány) lráromszorosának megfelelo
összegrĺ óvadékot, mint s'zeľződést biztosító mellékkötelezettséget kell az, ťivevő
BéĺlŐnek Bóľbeadónál letétbe helyeznie. A bćrleti szerződésben ki kell kötni, hogy a

tséľbeacló egyclldalÚl nyilatkozattal * 2023 'janrraľ 1. napjátĺil _ a KSH áltzrl lrivatalosan
kozzétett elozĺl évi inflťrció (az.az, a táľgyévben a táľgyóvet nregclĺizo év átiagos
fogyasztói áľindex változásának rnegĺ'elelo) méľtékének megfelelti osszeggel ćvcntc
cmcli a béľleti dĺ.jat, en'e l]éľbeadó ez.htnyű intézkedłjsót kovetoen, visszamenolegcs
hatállyal keľiil sor.
Felelős: az obr-rdai Vagyonkezeló Nonpľotit zťt. vczerigazgat(ljtl
FIatĺĺ rid ő : a hĺłtáľ ozatlrozatal t kovető 3 0 nap
(Sztlvtlzoĺĺ 7.fő bizoĺĺsági łag: 7 igen, eg1łhc1ng1i)

1l' rylpiľcn{ĺ.nopt; A^ 18529llŻlA/3ĺl helyľajzi számłi, l033 l}udapest, Bogĺláni út 18/l}.
szánr alatti, t55 nr2 alapter{ilctű ingatlan 34 m2 rlagysĺĺgú (táľolĺi)
ľćszónek ismételt béľbeadá magánszcmé|y részéľe

Puskás Pćteľ elnök: I(éľĺjés, ćszľcvétel hiányábalr, ťęltes'ł,i s'ĺ.avazásrł az előterjesztés szeľinli
h:at/tr ozatij avasl a tĺl t'
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Iiudapest }'iĺváľos ĺII. Keľiilet, Obuda_Bćkásľnegyer onkoľľnány'zat Pónziigyi,
Tulajĺlonosi ós Vagyonnyilatkozat_kezelő Bĺzottságának

289ĺ20Ż2. (YIĺ. 14.) hatáľozata

A Bizottság l}udapest ľőváľos lII. Keľiilet Óbuĺla-getásmcgyeľ Önkoľmányzal
Képviselő-testťllętének az Önkoľm'éĺny'zat tulďdonában álló egyes vagyontáľgyak
béľbeadásáról szóló 912015. (n. 16.) önkormányzati ľęndeletę 89' $-a alapján úgy
hatäroz,,hogy hoz.zć4áľrrl az- onkormányzat tulajclol"látképező a18529/12/Al38 helyľajzi
szánrú, 1033 Budapest, Bogdáni út 18iB. szám alatti, 155 m2 alapteľiiletĹi alapteľületű _
az ingatIan-nyilváltaľtás szeľint egyéb hclyiség * ingatlan 34 n2 nagyságťl részének

magtĺlsz.emély (lakcím: )

részéte _ tároló funkcióval _ történő, 2022. augusztus 1-jétől 2025' jťllius 31_ig taľtÓ
hatáľĺlzott idotartamťr, ismételt' pźúyázaton kívüli bóľbeadásához az Önkoľmányzat
tulajdonában álló egyes vagyontlettgyak béľbeadásáľól szóló 912015. (il' 16.)
önkornrányzati ľendclet 88. $ (1) bekezdés bc) pontja alapján' A helyiség béľleti díja
havi 1"7.136,- Ft.

A bér|elĺlény székhelyként nem jegyezlretti be, vonatkozásában telephely e ngedély nem
adható ki.

A béľleti szeľződésben ľögzíterri szĹikséges, hogy a béľlęti díj jelenleg ÁFA-t ne'n
tartalmaz, azonban, ha a Béľbeađ(: az ingatlan béľbeadása tekintetébęn Ál'n kötelessé
válik, akkoľ a Béľbeadó a jĺlgszabáiy által előíľt AFA móľtékćt a most neghatáľozott
bérleti díjľa, mint adóalapľa felszánrítja.

A bérlęti díjon feltil a Bérlőnek meg kell Íizętnię a tsér'beadó által megállapított,
mindenkoľi szemétátalány ŕisszegét. A bóľleti szeruődést közjegyzői okiľatba kell
foglalni, melynek költségei a I]érlőt terhelik.

tsuĺlapest Főváľos III. Keľiilet ouuaa-getásmegyer onkoľmálryzat Képviselő_
testületének az onkonrrćnyzat tulajdolrában álló egyes vagyontárgyak béľbeadásáról
sz,őLo 912015. (Ir' 16') onkormányzati ľęnclelete 95' $ (4) bekezdése szeľint a Béľlonek
a béľleti szeľződós megkötésekoľ a fizetenĺlo bćľleti díj (-l_ szemétátalány)
hárotnszorosának meg.[blelő cisszegű óvadékot, mint szeľzodćst biztosító
mellékkötelezettsóget kel1 fizetnie.
A béľleti szeĺzoclésben ki kell kotrri, hogy a Réĺbeadĺi egyolclalťr nyilatkozatlal_ Ż023.
január 1. napjától _ a KSřI által hivątalosan közzétett előuo évi inf)áció (az'a'z a
táľgyóvben a táľgyévet nrcgeliiző év átlagos Í'ogyasztói áľindex változásának me gfe lelő)
méľtékének nregl'elelő ĺlsszeggel évente emeli a béľleti clíjat, enc Bćrbcaclĺi ez,iráĺyu
intézkeĺlósót követoen, visszanrenoleges hatállyal keľül soľ'
Fel eliĺ s :'łr. abur1ai V a gyo nk ezel ő N onpľĺr lit 7-'ľ t' v ez&i ga'zgatőj a
ľIłt:ĺľidő: ahatárazatbozatalt koveto 30 nap
(Szavuzołĺ 7.t'(Í ĺ:izotĺsúgi tag.' 7 igełl, egyhtłngú)

ĺ2. naĺriľendi rront: Dłintós az !]uľoľisk l}iztosításiAlkusz Kft. nróltányossági kóľelmćről

Puskás Póteľ clnłilĺ: Kćrĺlćs' cszrcvćtel hiányábalr, l'clteszi szava'zásra az clćiterjesztćs szeľinĺi
hatáľ o zat\ j avasl atot.
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Budapcst Fiĺváľos IIt. Keľĺilcto ()butla-Békĺ{smegyeľ Onkoľmányzat Pénzĺigyi,
Tulajdĺlnosi és Vagyonnyĺlatkozat_kczelő Bizottságának

29aĺ2022. (vn. 14.) hatítľozata

A Bizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tiĺľl,ény 6:336. $ (2)
bekezdésének tigyelembę vételével úgy hattlľoz, hogy az, ĺinkonrrányzati tulajdonťl
16918ĺŻ/^/478 lrelyľajzi szttmu, teľmćszetbęn a 1032 l}udapest, Bécsi út 229. szám
alatti, 58 ĺn2 alapteľtiletű iľodahelyiséget bérlĺi Euľoľisk Biztosítási Alkusz Kĺt'
(székhely: 1l33 Budapest, Áľboc utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-Ż66695, ad(lszźlm:
10870055_1_4l, képviselő: Papp Lajos iigyvezeto) bórleti <LíjćLÍ"2022. iúrrius 16-ta|, a

1032 Budapest, Bécsi irt 213-229' szovetkezeti épiiletnél bekövetkezett tťlzesettel
összefiiggésben, a béľlemóny ľendęltetésszeľĹi használatĺĺnak helyreállítását célzi
kivitelęzćsi nrunkálatok mťrszaki átadás_átvćteli eljáľása lezárásának időpondáig
elengedi.
A béľleményi ilrgatlannal kapcsolatos valamennyi egyéb költség nregfizetése továbbľa
is kötelezettsége a l]éľlĺjnęk. A jelen hatźlrozatban megjelölt hatáľnaptól a Béľlći a bérleti
szeľzŐdés szeľinti teljes összegű béľleti clíj'ĺizetési kötelezettségeinek kťjteles eleget
tęruri.
Fel elős : a z obuđ ai V agyonkeze lő Nonpľo ťĺt Ztt. v ezéľi gazgaÍoja
Határiĺlő: a döntést ktivetŕi 60 nap
(Szavazott 7 fĺí bizottsági tag: 7 igen, egłhangú)

13. napirendi pont:

Puskás Péter elnłik: Kéľdés, észrevételhiányában, Í'elteszi szavazásra az eloterjesztés szeľinti
h tĺlaĺ o z.ati j ava s l ato t'

I}udapcst ľ'őváros IlI. Keľĺilctn Obuda_Békásmegyeľ onkĺlľmányzat Pónziigyio
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozłt-kozelő Bizottságának

Ż91/2$ŻŻ. (vĺI. l4.) hatáľĺlzata

Ä Bizclttság az ()nkornrtnyzat vagyclnáľól és a vagyĺlntáľgyak ĺ'eletti tulajdonosijogok
gyakorlásáľól szóló 17/20l4. (VI.2.) önkormányzatirendelet 18. $ (.2)bekęz.dcsónck a)
pontjában kapott fblhatalnrĺrzás alapján úgy határoz, hogy
L 26012022. (v|' 22') szánrú lratározatát visszavonja.
2. javasolja a Polgáľmesterĺ:ęk a tulaidonclsihoz'z.Ąátulás megadás'át a23'138l15 llĺsz'.-

ú, l03l l}uclapest, Rozgollyi Piroska utca 28' szám alatĺi. kivett' ĹidüloćpĹilct. udvaľ
művelési ágú. 960 m2 alapterületĹ! örrkoľm ćłnyr'ati tulajdonú ingatlan pźĄyázaton kívĹili,
keclvezlĺćnyes ĺěltételekke], sporttelep funkciÓval bérliĺ obuĺ1ai SpoľĹegyesĺilet
(székhely: 103 i Bu<lapest, Rozgonyi Piľclskłr utca' 28.' nyilvántartási szám: 0l -02-
0001467 , acĺĺiszám: l 9802783- l -41, képviselo: }loľvirth Pál elnok) ĺ'ész'ćľe a
béľleménybcn a Bćľlĺĺ illtal elvégzerldő átalakíĹirsoklrĺlz, nrinl bcľLrházáshoz, A

Tulajdono si' hozzűjátrulás megadása az Onkoľm ányzat tulajdonát
képező, a 23738/"l'5 hľsz.-ti, 1031 lludĺtpcst, Rozgonyi Piľoska utca
Ż8. számalatti ingatlanon az Óbuĺlai Spoľtegyesĺilet, mint I}éľlő által
elvégzendő beľuházáshoz
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bcruházás fcltćtelľendszcľét a Béľbeadó és a l]éľ1ő között kötenĺlő kĺilon
megál lapodás ľtlglal i a magěba'
A Béľ1ő által, saját költségen végzend<l berriházirs mťrszaki taľtalma: tlapelemes
rcndszcľ telepítése az eloLerjesztés mellékletét kćpező műsz.aki dokumentáciĺ5
szęľint.
A teľvczett beľuhazás kapcsán esetlegesen szĹikséges szakhatisági ós egyĺib
engedélyek, ho'l.z.ć$ittulások beszeľzése a Béľlĺj feladata és felelőssége, aZ

Önkomrányzat ebbéli felelősségét kizćtľja. A béľleti jogviszony báľmilyen okból
töľténo megszĹinése esetén a Bérlő kötcles a béręlt ingatlant ingóságaitól kiĺiľítve,
tisztálr, ľsndeltetésszęľtĺ használatľa alkalmas állapotban Béľbeado részćre _
Megbízott útján _ jcgyzőkönyv felvétele mellett visszaadni, a (beruhttzással éľintett)
erecleti ál lapot vi sszaállításának kötelezettsége nélkiil.
A Bóľlo a bęruházćtssal kaposĺllatosan nem jogosult koltségcinek megtérítéséľe. A
Béľltl tudomásul veszi, hogy a bęruházás feltétele, hogy az,z'alösszefiiggésben sem
Budapest Főváľos III. KeľÍilet obuđa_Békásmegyeľ onkormányzatźxal, sem pedig
az obrrdai Vagyonkezelő Nonpro'frt Z'rt.-vel szenrben nem ltĺphet f'el semmilyen
jogoímen.megtérítési, bęszámÍtäsi vagy kártéľítési, illetőleg tulajcloniogi igénĺryel.

ľelelŕĺs: az Obudai Vagyonkezelő Nonprotiĺ Zrt. vezérigazgatója
Határiĺliĺ: a hatáľozatlrozatalt követő 30 nap
(Szavazott 7 fo bizottsági tag: 7 igen, egyłlangú)

14. naĺrirendi ponti Tcrületbéľleti szerződés megkłitése a ľENTA ÁItalĺĺnos Építíĺ Kft-
vel a 1039 l}uĺlapest, Kiľályok útja 63673/5 hrsz.-ú ingatlan 2a0 m2

alapteľiilctiĺ ľészének vonatkozásában (építósi anyag tárolása,
felvon ulásĺ teľtĺlet fu nkcióva l)

Puskás Péteľ clnłik: Kéľdés, észľevétel hiányában' felteszi szavar.ásra az előterjesztés szerinti
hatráľozati .iavaslatot'

Budapcst Főváľos IIl. Keľütet, (ibuĺla-Békásmegyeľ 0nkoľmányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságĺínak

292na22. ryrt. t4.) hatáľozata

A Bizottság az Önkotmányzat tu|ajcĺonában állÓ egyes Vagyontáľgyak bérbeadásáľól
sz,o|Ó9lŻ015. (II. 16.) rendelet 16. $ (1) bekęzĺĺésének Íigyelembe véĺelével, a l1l/A.
$_ban kapott ťelhatalm az,ts alapjtln ťlgy hatáľoz, hogy hozzĄ'ćrull az Onkormálryzat
tulajdonában á1]ó 1039 Budapest, Kiľályok uua63673ĺ5 lrľsz'-ťl' 44.142 nr2 alapteľületű
ingatlĺin 200 m2 alapteľületti ľćszénck - ópítési anyag táľoiása" t'elvĺxulási terĹilet

funkciójú - bćľbeaclás áhclz aI}ENT'^ Altalános l;)pítőipari Kĺ1' (szćkhely: 21 00 Gödöl1ć1'

Kenyéľgyári úĺ llrl'., cégjegyzćksztłm'. 13-09-a79473, adÓszám: 1045Ż556-2-44,
kópvisclő: Nagy Gáboľ Istvĺrn ügyvez-etii) ľeszére 1.078.000,- Irt tcľĺjlctbćľleti dÍiéľt
2022..iťrlius 18-ról 2022. július 31-ig tartó lratáľozott idotaľtanrnral.
A hozz'tĺjáľulás kizáľólagosan ar. ingaÍlanľćsz tcľĹilctćnck használatáľĺr votlĺrtkozik,
köz.mĹlszolgáltatást nem taľtallnaz. A tula.iclonosi hozzŕrjáľulás nem zinjaki a íunkciÓval
osszeÍ'Ĺiggésben esętenként szĹikséges ' nrás hatósági engedólyek il1etve egyeb
hozzĄłrulások, nyilatkozatok PENTA Altalíinos Epítoipaľi Kľĺ' ĺĺltali beszeľzésének
ktitelezeĺtségót, az,okat nen heiyettesíti. Á tęrĹiletbéľlettel kapcsolatos valanrennyi,
csctlegcs nruĺlkavégzćst (pl.: a teľĹiletĺćsz icleiglcncs levtiĺlsztilsát stb.) a PEN'I'Ä
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Általános lipítoipaľi Kft. saját kĺlltségćn, megtćľítćsi igóny nćlkül köteles elvégezlri,
előzoekkel kĺlpcsolĺrtosan a:l- Ônkormárryzaltal szenrben semmilyen .iĺlgoímen nent
támasztlrat kovetel ést.
A PENTA Általános Építőipaľi Kt'\. a'z ingatlan tobbi ľószének, illotoleg a környezo
ingatlanok ľencleltetésszeľĺi lrasználatĺrt nem akacláIyclzhatia. A béľleti jogviszony
nrcgszťlnćsćt kĺjvctoen kötelęs a béľelt tęľĹiletľćszt kiĺiríteni, az esetlegesen felhalmozott
hullaĺlékot elszállítani, az eľedeti állapotot teljes koľťrelr helyreállítani.
A PENTA Általános Építóipari Kĺ't. kote]es gondoskoclni az illgatlan állagának
megÓvásáľól és a ľerrdeltetésszeľri használatľól. A beľęnclezési, ĺblszeĺelćsi táľgyakban,
ópiilettaľtozékokban' szeľelvényekben a nem rendeltetésszeľĹĺ Vagy gondatlan
használatból bekĺivetkező ľongálások, káľok (ideéľtve a vele kapcsolatban á1lÓ jogi vagy
teľmészetes személyek által okozott káľok) kijavĺtásának, elhťrrítŕrsának kotelezettsége
és kiiltségc (kiemelterl' de nęln kizáľilagosan: az esetlegesen általa okozĺltt
körĺyez,elszenlryezés kármentesítésének kötelęzettsége és költsége) a P}INTA Általános
Epítoipari Kft_t teľheli.
Az Önkomźlnyzat a béľleti jogviszony során esetlegesen bekclvetkezo balesetek,
káľesernények tekintetében f''elelosségót kifejezetten kizár'ja, ar. ez.z,ęl kapcsolatos
ĺ'elelősség (ideértve a személy_ és vagyonvćclelmet, a szĹiksćges higiéniai ľeltétęlek
biztosítását stb.) teljes köľűen a PEN'I'A Á]talános llpĺtőipaľi Kft-t teľhe\i, ezzę|
összcÍiiggćsben az Önkormány'zattal sz,emben semmilyen igény.t nem éľvélryesítlret'
Fclelős: az Óbudai Vagyonkezelcl Nonpľo ľst 7,ľt. ve'zéľigazgatija
Hatáľidiĺ: a döntést követő 30 nap
(Szavazoĺt 7 fĺĺ bizottsági tag: 7 igen, egłhangri)

Puskás Póteľ elnłik: A l5_19-es napiľendi pontokat a Bizottság záľt ülćsen tćltgyalja, ezért
megkéľi a jelenlóvöket, hogy csak azcrk maľadjanak ateľemben, akiket a záľt Ĺilés napiľendiei
érintenek.

Á zĺjrĺ Ĺłĺésen a 293 - 297-es határozątok sz'üIetetĺek.

Ar.fut iilést követoen:

Puskás Péteľ elnök: A napircndi pontok tiu'gyaiásának a vógóre ćľtck, czćrt nrincienkinek
rnegkcĺsziini a munkiriát és a l}izottság Ĺil,ésót 15.4l iľakorbezárja.
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