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JEGvz,őxoľĺyv
A Budapest Főváros IlI. Kęľület, obuda-Bókásnregyer onkoľmŕrnyzat Képviselő-testĺilęténęk

l'énziiryi, Tulajdonosĺ és Vagyĺrnnyilatkozat_kezelő Bizottsága
2a2Ż. augusztus 9-ón l5.30 óľai kezdęttel megtar1ott nyílt rilésélo1'

(1033 Budapest, Fő tćľ 3. I. em. 21.)

Jelen vannak:

Távol voltak: Puskás Péteľ elnĺjk, Dľ. Szendrődi Csaba és'Ztibo Attila bizottsági tagok.

Jelen vannak továbbá: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ, Gyepes Ádám képviselő, Dľ. Szegecli

Gáboľ a|jegyzo-igazgatlasi ľóosztályvezeto, Dr' Spiegleľ Tamás fóosztályvez,eto, Dľ' SzabÓ

Zsuzsannamb. irodavezető, Gľęifensteinné Csernák Marianna iľodavezető, ľĺoľváthné Kovács
Andľea osztťiyYezętĺĺ, Maksa Katalin osztźl|yvezető, Baráth Anĺlľęa osztályvezető, Eperjesi
Csaba és Doroiy Katalin nemzetiségi ľefeľęnsęk, Patt1cs Petľa obudai Paľkolási Kft', Gyimóthy
Ba|źtzsvagyonkezelésiigar-gató ÓVN Zľt., KľébeszD'źtnięI}3ékásmegyeľi Piac IgazgatőságKft.
és BiľÓ Agnes jegyzokönyvvezetci.

Szkaliczki Tiinĺle elnłikhelyettes: Szeľetettel köszont mindenkit aPénzugyi, Tulajcionosi és

Vagyonnyilatkozat-kęzelo BizĺlttsägŻa22. augusztus 1O-ei ĺilésén. Tćtjékoz'tada a bizottsági

tagokat, hogy Puskás Péteľ elnök, Dľ. Szendľődi Csaba es Zabő Attila bizottsági tagok

igazolatlanul vannak távol. Puskás Péteľ elnök távolléte okán elnökhelyettesként vezeti az ĺilést'
Megállapítja, hogy a Bizottság hatáľozatképes, 6 fő bizottsági tag jelen van, a:!, Ĺilést 15.30

óľakor nregnyítja.
Felkéri oľi László bizottsági tagot ír mai jegyzokönyv hiteiesítćséľe" aki a ľęlkérést elľogadta'

Kéri, szavazz.anak (iri László bizottsági tag jegyz,okiinyv lritelesíto szerĺélyéľol.

lludapest F-íĺváros III. Kerĺilet, obuda-Békr{smegyer Önkoľmúłnyzat !'énzügyio
'ľulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsĺĺgának

298 120Ż2. (vlt I' 9 ") hatńľozata

A l3izottsirg ťrgy hatáľoz, hĺ:gy a mai ĺ'iléséľol készĹilt jegyzĺikönyv hitelesítójévé oľi
I.ász\ó bizottsági tagot választja meg.
(Szeĺvazĺlĺĺ 6.ftí bizoĺĺsćłgi tag: ó igen, egłhĺłngú)

Szkaliczki T'ĺinde clnłikhelyettes: A Bizottság Ĺiléséľe szóló meghívó kiküldésľe keľĹilt,

amelyen kilenc napiľendi pont szeľepei'
Kéľdćs, ćszľevćtel hiányában fęltęsz' sr,avaz.ásra a kiktilĺ]ött meghívó szeľiĺlti napiľenđet'

Szkaliczki TĹinĺJe
I)erda Áaam
b'aľkas Balźlzs
oľi László
Szabó Ákos
Ujľalvi Istvarr

elnäkhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bízottsági tag,



l}uĺtapest }'iĺváľos Itrl. Keľĺilet, obuda-|}ókásmcgyeľ (inkoľmányzĺrt Pénziigyi,
Tulajdonosi és Vagyĺlnnyĺlatkozat-lrezelő Bizottságának

299 Da22. (\Ą il. 9.) hnt'ár ozata

A Bizĺlttság ugy llatŕtľoz, hogy a napirencĺeL az.'alilbbiak szeľint fbgadja el:

NAPTREND:
Nvílt iilós

1. Rendelet-teľvezet a vásáľcsarnokok, a piacok és ar' iz,letközpontok lćtesítéséľól és

lnűkődóstik rendjéľől szóló l9l2014. (VI. 2.) onkormźnyzati ľendelet módosításáľil
ll lőterj cszt ő z Czeglédy Gergö alpo l gáĺmesteľ

Ż. Paľkol ási rendszęľ miikoĺlésével kąlcsolatos döntések
A) i{enĺĺelet_tervezet a keĺiilet köztęľüJętein a jáľmrĺvel történő váľakozás ľencljéľől

sziló 3 4 /2021 . (X. 1 .) önkományzati ľendelet módosításáľól
n) Óbuda Parkolási NonpľoÍit Kĺt. közszolgáltatási szeľzĺjdésének mćlĺlosítá'sa,

C) Buĺlapest Ft1váľos onkoľniányzata és Bu<lapest Főváľos IIĺ. kerületi Óbuda-
Bókásmegyer onkoľmétnyzat között létręjótt egyĹittműköĺiési mcgállapodás
módosítása

D) Foľľás b izto sítása az' ez,ekkę| kapcso lato s fe l adtok vć grehaj tásáľa
lrlőtcľjcsztő: Bćľes András alpolgármesteľ

3' Adósságszolgálattal és átnrenetileg szabad pénzeszközök ellrelyezésével
kapcsolatos dcintések, és SZMSZ mÓdosítása
Előterjesztő: dr. Kiss Lászliő polgáľmestcr

4' Ó buau-Bekásrn e gyeľ Ukľáll Nemzetisé gi onkormán y zat Íámo gatása

Elŕíterjesztő: đľ. Kiss László polgáľmesteľ

5' Óuuĺla-ľekásmegyer Városŕ'ejlesztŕi NonpĺoÍit Kft. által kezelt koltségvetési sorok
móclosítása
Előteľj esztő : Czegléĺly ceľgĺ1 alpolgáľmester

6. Dontés a Budapest iĺI kerĹilet, Ż2340lrelyrajzi számú ingatlan mcgosztásáľól
[l l őtc rj eszt ĺi z C ze gĺédy Geľgĺ1 alpol gáľmesteľ

7. I)ijntós a Budapest ĺIi. kęľĹilet, 6507812 helyľajzi számťt ingatlan ĺncgosztásáľól
Ľ l iĺ tc rj eszt rl z {'.ze g|ét1y Gcrgĺi alpo l gánrr e steľ

8. 'ľulajclonosiłlozzäjárvlás megac1írsa a Háľomhegyek Közhasalú '}JgyesĹileĺ részéľe
az í)nkĺlĺĺrányr'at tulaidonábarr álló, l031 Buĺĺapest, Mészko utca,22813/1 hľsz.-ťl

ilrgatlanoĺi ľeIlc1ezvény lebclnyolításához
Blĺĺteľjesztiĺ: ctľ' Kirchhĺlĺ'A1ti1a vez,erigaz'gatĺ'l, f)buĺlai Vagyonkezelo Non1rľoÍit
'/,tt.

9. Nenl lakás cólú helyiségek bél'beadásáľa lrećľkezett p/tĺ1y'ćlzatok elbíĺ:álása
Blőterjesztiĺ: dľ' Kiľchhĺlf Attila vezériga'zgatÓ. obuclai Vagyonkezelő NonpľoĺŤt
Zľt.
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' Egyebek
(Szavazott őJő biztlttsťłgitĺĺg: ő igen, eg1lhangú)

1. napiľendĺ nont: Rendelet-tłłrvezet a vásárcsarnokok, a piacok és az iizletkłizpontok
Iétesĺtésóľől és műkłidésiik rendjéľől szóló lg?av. ľI. 2.)
łinkoľmĺłnyzati ľendelet módosítĺ{sáľól

Szkaliczki Tĺindc elnłikhelyettes: Kéľdés, észľevétel hiányában, t'elteszi szavaz:ásľa 'łz
elĺiteľj esztés szeľinti határozati j avasl atot.

Buđapest Fővárĺls III. Keľĺilct, ibuda-Bókásmegyer Onkoľmányzat Pénztigyi,
Tulajđonosĺ ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságĺínak

30012022. (vnl. 9.) határozatn

A l}izottság ugy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testĹiletnek a ,,ľendelet-tęrvezet a
vásárcsarnokok, a piacok és az üzletközpontok létesítéséľől és műkĺjdésĺik ľendjéľől
szóli 7912014. (u. 2.) önkoľmtnyzaÍi rendelet módosításáról'' címťt eloteľjesztĺśs

megtáľgyalását és a képviselo_testülęti előteľjesztés szerinti taľtalommal tdtténő
elťogadásat.
(Sztlvĺłzĺltl 6Jii bizottsťlgi tag: 6 igen, egyhangú)

2. naniľenĺli nont: ParkolĺĹsi rendszeľ műkłĺdésével kapcsolatos dłintések
A) Rendetet_tervezet a keľĺilet kłĺzteľületein a jáľmíĺvel tłirtónŕĺ

várakozás rendjéről szóló 34/z0Żt. (x. 1.) łinkormányzati
rendelet mĺĺdosításáról

B) Óbuĺla Parkolási Nonpľofĺt Kťt. kiizszĺllgáltatási szeľzőĺlésének
mĺĺdosításao

C) Budapest,Főváľos onkoľmányz.ata ós Budapest Fővĺf,ľos IlI.
kerĺileti obuda-Bókásmegyer onkoľmányzat kiizłltt lćtrejłitt
együttműköĺlési megállapodás mĺĺdosítĺĺsa

D) Foľľás biztosítása az ezekkel kapcsolatos feladtok
vógľchajtásĺ{ra

Szkaliczki Tiinde elniĺkhelyettes: Kéľdezi,
kapcsolatban.

van*e kéľdés, észľevéteĺ a napiľent1clel

Czegléĺty Gcrgiĺ alpolgármcstcľ: Az Óbrr<lai I'aľkolási Nonpľoŕit Kft. vezętése jelezte, hogy
a Íbľrásľa vonatkozó számok módosítását kéľnék'

Patócs Petľa az Óbu,lai Parkolási NonpľoÍit Kft. iigyvezetiíjĺ;: Kéľi, hogy a Bizottság a
képviselő-tesťĺileti előteľjesztósben szeľeplő D) hatfuoz,ati javaslatot (foľrás biztosĺtása) az
összcgszenisćg tekintetében a következĺikben ismeľtetett miĺlosítással javasolja cltbgadásľa
Képviselo-testületnek. Az eľedetileg leaĺlott anyagban 73.025.000 foľint szeľepel, viszont a

tételes ĺbľgalomtechnikai felmérést a hatáľidő röviĺlsége miatt késĺjbb kapták meg a

tbľgalomteohnikai tervező cégtőI és csak ęzután tudták a Budapest Közút Foľgalonrtechnikai
osztályirval leegyeztctni, ezért a javaslatban a ielenlegi ĺisszeg mćg a saját becslésĹiket
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t:arta1maz'ł,a az ťrj tbľgalomtechnikai táblákkal kapcsolatbarr. Á Í'elmóľós isrneretćben, és az
egyezetést kĺivetöen született meg a vćgleges daľabszám, amely szeľínt jóvaltiibb táblát lesz
szĹikséges kilrelyezni, ezćrt szeretné, ha ĺłz eľeĺlęti Összeget 98.425.000 Íbľintľa módosítanák
azz,a|,|logy az,,Meglévo fizęto ĺivezet ĺbľgalomtechnikai felülvizsgálta'' költségvetési sorľa
változatlanul 21.590.000 ĺ:oľint kenilne (a) pont) és a,,Fclváľosi paľkoiási ľendelet móđosítása
nriatt Íblmenilt költségek'' új, a renĺlelet mtidosítása miatt lblmeľiilt költségvetési sorľa peĺlig
76.835.000 ťońnt (b) pont).

ľaľkas llalázs bizottsági tag: Kéri, hogy a testiiltci cloteľjcsztósben szeľeplo négy javaslatľól
k ii l ön_ kü l ĺjn szav a:zzanak.

Szkłliczki Tiinde elnłikhclyettes: Ii'aľkas l]alázs bizottsági tagot kéľdezi, hogy a D) javaslatban
szeľeplő pontokľól is külön-kiilĺjn kéľi a szavazźst.

Farkas Balázs hizottságĺ tag: Nem kéľi a D).iavaslatban szeľeplő pontokróla külön szavaz,ásÍ.

Szkaliczki Tĺinde elnłikhelycttes: A testĺ-ileti előteľjesztés szeľinti A), B), C) pontokľól, valamint
a módosított D) pontľól tbgnak kĹilön szavazni'
További kéľĺĺés, észrcvétel hiányában t'elteszi szavazásta a kĺ9pviselő-tcstületi cloterjesztés A)
pontra vonatkozó ĺlöntési javaslatát.

Buclapest Főváľos III. Keľiitct, (ibuĺla_Békrĺsmegyeľ Onkoľm ányzat Pénziigyi,
'ľulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezclő Bizottságának

30112022. (YIn. 9.) határozata

A Bizottság tlgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-tęsttiletnek elfogadásra a

,,Paľkolási rendszeľ miikodtetésével kapcsolatos döntés
A) rendelet-tervezeta keľtilet közJeľĹilętęĺn a jánnĹivel tĺ;lténő vźlrakozás ľendjéľŐl

sziló 3412021. (X' 1') önkomĺínyzati rendelęt mÓdosításaľól
B) obrrdai Paľkolási Nonprol-lt KÍt. közszolgáltatási szerződósének módosítása
C) Budapest Főváľos Önkormányzata és Budapest F'őváľos III. keľiileti obuoa-

Békásmegygľ Önkorm:ĺnyz.at között létrejött egyĹittmrĺködósi megállapoĺlás
módosítása

D) Foľrás biztosítása arz ezekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáľa''
címĺi képviselo-testijleti elóteľjesztés szeľinti Á) ľendelet-leł'vezet ĺl kerüIet kozteľĺ'łletein
a jármi'ĺvel lorĺénő vćłľąkozĺis rendiéľőI szóló 34/2()21. (X. 1') önkormćĺnyzaĺi ľendelet
mó do s ĺt ćls óľ ĺi ĺ szĺi ló döntési j avaslatot.
(Szavazĺltt 6./ii bizottsĺigi ĺag: 3 igen, l nem)

Szkaticzki 'I'ĺinĺls elnłikhelyettes: F'eltęszi szavazásľa a képviselő-testülęti elótet'iesztés B) pontľłi
vonatkozó hatźrozati.iavaslatát.

I}udapest Főváľos tII. I(eľiilet, ÓbuĺIa_Békásmegyer Onkĺlľmányzat t'ónzügyi,
Tlul:rjĺlonosi ós Vłrgyonnyilatkozat-kezelő l}izottságánal<

302 lz0Ż2. (VnI. 9.) hatá ľozata

A Bizottság uey htĺtároz,, hogy javasolia a Kćpvisclo-tcstülętnek elfogaĺĺirsľa a

'' 
I)aľko l ási ľenclszeľ mĺiködtetćsével kapcsolatos dontós
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A) ľenĺlelet-teľvezet a kerület kĺ:z,tęľĹileteirr a jáľművel toľténo váľakozás ľenĺljćľől
szőli 34l2an. (X' l ') önkoľmányzati ľendelet mÓdosításáľól

e) obuclai Paľkolási Nonpľofit Kft. kĺjzszolgálĺatási szeľzoclésének móe1osítása

C) Ruđapcst Fováľos onkom:rányz'ata ós Buĺlapest Főváľos lII. keriileti Óuuĺla-
Békásmegyeľ onkoľmányzat között létľejött egyiittműköĺlési megállapodás
rnóciosítása

D) F-orrás biztosítása a'z ezekkel kapcso lato s fu ladatok vé gľelraj tásáľa''
címiĺ kćpviseló-testtileti elĺiteľjesztés szerinti B) obudaĺ Parkolĺisi Nonpľofit K/i'
kozszo lgciltatcis i szerz(ídé s én ek łnó do s ĺt cis hatéł,rozati j avaslatát.
(Szavazoĺt 6fĺÍ bizotĺsťłgi ĺclg: ő igen, egłhangli)

Szkaticzki Tĺindc clnökhelyettes; Felteszi szavazásľa a kćpviselo-testiileti előteľjesztós C) pontľa

vonatkozó hatáľozati javas latát.

l}uĺtnpest Főváros III. Keľülot, Óbuda_Békásmegyeľ onkoľm iłnyzat ľénzügyi,
Tulajdonosi ćs Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

303na2Ż. (vlu. 9.) hatáľozatł

A tsizottság úgy hatáĺoz, hogy javasolja a Képviseló-testĹiletnek elÍbgadásra a

,, Paľkolási ľendszeľ mĹĺköcltetésével kapcsolatos đontés
A) ľendelet-tevęzęt a kerĺilęt kĺiztęľületein a jáľművel történő vtrakozás ľenĺljĺiľől

szólró 3412021. (X. 1.) önkoľmányz.ati rendelet módosításáról
n; Óuuoai Par'kolási Nonprofit KÍl' közszolgáltatási szeľztidésének módosítása
C) tsuĺlapest Főváros onkormányzata és Budapest F'őváľos III. keľületi Óbuda-

Békásmegyeľ Önkorm.Ítnyzat köztitt létľejött egyĹittmiíködési megállapodás
módosítása

D) Fonás bi zto sítása az ezękke| kapcsolatcls ľe l aclatok vé grchaj tásáľa''
című képviselći_testülcti előterjesztés szeľinti C) Budapes.t ý'ővĺ\ros onkormťłnyzatą és

Budape.st F'őváľos IIL keľüleĺi Obudą-Békctsmegyeľ ()nkoľmányzaĺ kĺlzÓtĺ létreiötl
e głüĺtmlłkö dé s i m e gállapodás mó dos ítĺÍ,; a hatáľozatij avaslatát.
(Szavazott 6 fĺÍ bizĺltĺsági tag: 6 igen, egyłzangť)

Szkaliczki Tĺinĺle clntikhelyettes: Felteszi szavazásta a képviselő-tcstĹileti előtcľjcsztós D) pontľä

vonatkozó hatirozati javaslatát, figyelembe véve Patócs Petľa az Óbudai Parkolási Norrpľoĺit Kfl.
ügyvezetĺije által ismęrtętett nródosítást, anrely szerint a kęľi.ilęti fizetős płrľkolási ľendszer

Ĺjzęnreltetéséhez szĺ.iksógcs credeti 73.023'000 foľint helyett 98.425.000 ľoľint, a b) pontban

nregielölt 5l.435.000 fuľint helyett 76.835'000 foľint összeg szcľepeljen és az a) pclnt változatlan
maradjon.

ĺ3uĺĺapcst Főváľos III. Keľĺitet, obuda-I}élĺásnregyeľ Ünkoľm'ányzat Pénztigyi,
Tulajdonosi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzotłsá gának

3|J4 ĺ20Ż2. (Vĺil. 9.) hntárazata

A Bizottság - .ĺigyeĺenlbe ,-éve az ()błłĺLai Pĺsľkoĺĺisi Nonproĺiĺ KJĺ. ĺipyvezei(Íićnek
mĺiĺlĺłsító.lĺłvĺl.ylĺlĺtźt * úgy hĺrtťłĺoz, hogy javasolja a Képviselő-tesĹĹiletĺrek elĺbgadástaa
,.Paľkoiási ľenĺlszeľ múködtetésével kapcsolatos dĹintés

A) ľenĺtelet_teľVezet a keľülct kozteľĹi]etein a jáľnruvel tcjľtćnĺl viłł'akor':!s ľcncljćr(il

sz'ó\o 3412021 . (x. i.) Önkoľmányz,ati renclelęt móĺiosításirľól
n; ĺ)budai Paľko1ási Nonpľo.Í-lĺ Kft. közszolgáltatási szctz'odé,sćnek nródosítirsa
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C) I}u<ĺapest ľőváros Önkoľmányzata és tJudapest ľőváľos III' kertjleti Óbuda-
Békásnregyeľ onkormćnyzat kiĺzöft lćtľejött egyĹittmiikiiclési megállapodás
mÓclosĺtása

D) Forľás biztclsítása az ęzekkęl kapcsolatos ĺ'eladatok vĺigľehajtásaľa''
oímű képviselĺi-testü]eti előteľjesztós szerinti Ił ľ'ĺlľrťłs biztĺlsítĺjsu az ezekkel
kapcsoĺutĺls feladatok végrehajtćłsáľa vonatkozó batćrozati javaslatát ĺlzzul a
módosítással' amely szerint a keľületi fizetős paľkolási ľendszeľ tizemeltetéséhez szi^ikséges

eredeti 73'025.000 forint helyett 98.42-5".000 Íbrint, a b) ponttran nregjelĺĺlt 5l.435,9.00.foľint
helyett 76'835.000 foľint összeg szerepeljen' A hatáľclzati .iavaslat ą) pontja változatlan

maľadjon.
(Szavazoľt 6 fĺí bizottsdgi tag: 5 igen, l turĺĺizkrldťłs)

3. napiľendĺ pĺlnt: Adósságszolgálattal és ĺ{tmenetilog szabađ pénzeszkiizłik
elh elyezésével kapcsolatos ĺliintések' és SZľISZ mĺlđosítása

Szkaliczki Tiinde elnöklrelyettes: Kérdés, észľevétel hiányában, felteszi szavazťłsľa az

clőteľiesztés szeľinti hatáľozati javaslatot.

Budapest Főváľos IlI. Kcriilet, Óbuđa_Békásmegyer Onkorm ányzat Pónzügyi,
'ľulajĺlonosi ós Vagyonnyilatkozat*kezelő l}izottságának

305/Ża22. (vnI. 9.) hatáľozata

A Bizottság úgy Ílatćtoz, hogy javasolja a Képviselő-testĹiletnek, hogy a beérkező
ajánlatok kiértékelését követően a táľgyban készített előteľjesztés alapián aZ,

összessćgében legkedvezobb ajánlatot benyťlitĺ5 barrk betétlekötéSi Ątlnlatćú hagyja jÓvá'

továbbá hatalmazza fel a polgármestert a betétlekötéshez szükséges dokumentumok
aláírć,sźra.
Felelős: Polgáľmester
Hatáľiđiĺ: Képviselő-testülęt soľon követkęzö ĺilése
(Szavazott 6 fő bizottstźgi ĺag: 6 igen, egyhałlgú)

4. naniľendĺ pont:- Ób..da-nékásmegyeľ Ukľán Nemzctiségi onkoľmrłnyzat
támogatása

Szkaliczkĺ 'ľündo ctniikhelyettes: Kéľĺlés, észľevćtel hiányában' felteszi szwaz:źsr-a łz,

el öteľj esztés szeľinti hatáľĺlzati j avasl atot.

Buclapest Fŕĺváros Il!. Keľiitet, obuĺla_Békásmegyeľ onkĺlrmiĺnyzat Pónzügyi,
Tulajdonosĺ ós Vagyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

3B6120Ż2. (Wil" 9.) hntározata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselo-tęslťlletlrek az .'ť)buĺla-
tsékásmegyeľ {]král Ncmzetiségi Önkoľmányzat támogatása'' cĺmti elĺrter'jesztés

megÍfugyalását és a Képviselő-testĹileti cltiterjesztés szeľinti taľtalommal töľtćnő
elťogadását'
(Szavazcsĺĺ ő.fti bizaĺtsťłgi ĺag: ő igen, egyhcłngú)
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5. nanĺľenĺli nont: ouudu-ľlókásmcg-ver Váľosfejlesztŕĺ Nonpľofit Kft. ĺĺltal kezelt
kiiltségvetési sorok módosítása

Szkaliczki Tĺinĺle
kapcsolatban.

elnłikhelyettesl Kéľclezi, van-e kóľdós, ćszľevétel a napiľenddel

Farkas l}alázs bizottsági tag: Kéri, hogy a tęstijltei clŕitcľjcsztćs hatáľozatijavaslatában szeľeplő

6. pontľĺil külön szavaz'zanak.

Szkaticzki Tiinde elnłikhelyettcs: További kćľdés' észľevćtel hiányábalr, f-elteszi szavtzásľa a
képviselő-testtileti elóteriesztés szeľinti hatźttor,atijavaslat 1-5. és 7-8. pontiait.

Budapest ľ'őváľos III. Keľület, obuĺta*Bókásmegyer Onkoľmányzat Pénziigyĺ,
Tulajĺlonosi ós Vagyonnyilatkozat-kezeliĺ Bizottságának

307 lŻ0ŻŻ. (vnl. 9.) hatáľozata

A l}izoĺtság úgy hattroz, hogy javasolja a Képvisel<j-tęstĺiletnek az ,,Óbuda-
Békásmegyer Várĺlsfe.ilesztĺi Nonproĺit Kft. által kezelt költségvetési sorok nróclosítása''
cínrri előterjcsztés megtárgyalását és a képviselő-testiileti előtcľjesztés szeľinti
h:,ĺáľozatiiavaslat 1-5. és 7-8. pontok elfbgadását.
(Szuvĺlzoĺĺ 6 f(í bizottsćlgi tag: 6 igen, egłhangił)

Szkaliczki Tiinde elnłikhelyettes: .ĺłelteszi sz.avaztlsľa a kópviseltj-testülęti előterjesztés
szerinti hatfuozati javaslat 6. pondát.

Buĺlapest Főváros III'. Keľĺilet, Óbuda-Békásmegyer Önkoľlnányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő l}izottságának

308 ĺ2022. (vm. 9.) határozata

A Bizottság ilgy hattłtlz,, lrogy javasolja a Képviselő-testtilętnek a7, ,,Óbuda-
Bókásnregyeľ Váľosfejlesztő Nonpľoĺit Kĺi. által kezelt koltsćgvetćsi soľok móđosítása''
című előteľjesztés megtáľgyalását és a képviselo-testĹileti előteľjesztés szerinti
hatáľozati j avas] at 6' pĺlnti ának el ĺb gad ását'
(Szavazotĺ 6 Jő bizottsdgi ľag: 5 igen, / nem)

6. napiľenĺlĺ pont: Đłintós a Budapest IIĺ kcrtilet, ŻŻ340 hclyrajzi számri ingatlan
megosztásáľĺil

Szkaliczki T'iinĺlo elnłikhclycttes: Kéľdés, ĺłszľevétel hiányában, Í'elteszi sz,avazásra az
eliiteĺi esztés szeľinti hatáľozati j avasl atot.

Buĺlapcst ľiÍváľos III. Keľiilet, olruda-llókásmcgycr onkoľm ányzat ľénzügyĺ,
Tulajdonosi és Vĺrgyonnyilatkozat-kezeliĺ Bizotts:{gĺĺnak

3Ü9 na22. (VIII. 9') hatáľozata

Ä l3izĺlttság úgy llat!łroz, lrogy a Budapest Fováľos lĺi, Kęľület, Óbuda-Békásnlegycľ
Önkoľmányzat a 20l2í)1s.(Yl.Ż6') onkoľmányzati ľendclet clŕiíľásainak megfeleloen
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készült 'ĺ'-102080 s'l'. váůtazćtsi vćarajz alapján meghozott, a Budapest F'őváľos

Koľnrányhivatala F'ĺjldhivatali osztálya 20Żl. szeptembeľ 8-án véglegessé váló
800258l11na21 Ĺigyiľatszámir hatáľozata szeľinti telekmegosztáshoz- hĺlzztłjźłul, a

kialakulĺi 2n4aB hľsz-ú 48 m2 tęľĹilętu kivętt kclzteľĹilet, kőz,Jt megnevezésťr ingatlan
tćrĺtésmentes tulaj ĺlonba adását elfo gaclj a'
lłelelős: Polgáľmesteľ
Határidiĺ: a döntést követő 30. nap
(Szavtlzĺlĺ'ĺ 6lő bizottsági tag: ó igen, eglhangťĄ

7. naniľcnđi pont: 'Dłintés a lludapcst III. keľĺilet, 65078/2 helyľajzi számú ĺngatlan
megosztásáról

Szkaliczki Tiinde elnłikhelyettes: Kéľdés' észrevétel hiányában, felteszi szavazćsra az
e 1 ő teĺj e sztćs s zerinti halĺar oz,ati j avasl at o t.

Budapest Főváľos lII. Keľiitet, Óbuđa_Békáĺmegyeľ Onkorm'ányzat Pónziĺgyĺo
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkozat-kezclő Bizottságának

3l0 ĺŻ0Ż2. (WII. 9.) hatáľozata

A Bizottság ugy hatíłroz, hogy a Budapest Főváľos IIi. Kerület" ť)buĺla-Békásmegyeľ
onkoľmány zat a 20 1201 8.(VI.26.) ĺinkoľmányzati ľendelet előírásainak megfelelően
készĹilt'ĺ'_103036 sz. věl|tozćsivźurajz szeľint megosz-tia a65a78D lrľsz-ú ingatlant.
Felelős: Polgáľmesteľ
Hatáľidíĺ: a döntést követő 30. nap
(Szavazott 6./ő bizottsĺigi ĺag: 6 igen, eghangú)

8. naniľendĺ nont; Tulajdonosi hozzájárulás megaĺlása a Háromhegyek Kiizhasznú
Egyesiilet ľészéľe äz 0nkoľmányzat tulajdonńban álló' 1031

Budapest, Mészkő utca, 22813/1 hľsz.-tú ingatlanon ľenĺlezvény
lebonyolítrisához

Szkaliczkĺ TiinĺIe elnłikhelyettes: Kérĺlés, észľevétel lriányában' felteszi szavazáua az
c l őterj e s ztćs szeľ i nt i hat:łr o zati 

^ 

j avasl ato t.

BuĺIapcst Fővĺ{ľos III. Keľület, Óbuĺla-Bókásmegyeľ Onkoľmúnyzat Pénzĺigyi,
Tulĺrjdonosi ós Vagyonnyilatkoz ĺt-keze|ő I}izottságán*l<

3|112022. (vnl. 9.) hatáľozata

A Bizottság az onkĺrľlnźnyz'at KépvisclołestĹiletének az onkoľmányzat vagyonáľól és

a vagyontáľgyak fęlętti tulajdĺlnosi jĺ:gok gyakoľlásaľól szĺ51ťl 1712014. (vl. Ż.)

ĺlnkormányzĺrĺi ľęndelete 16. $-a alapjántryy battĺroz, lrĺlgy

tulajdonosi hozzťĄiutt|ását adia a Lĺáľomlregyek KiizhasznĹr ľigyesĹilet (szókhely: ĺ03ĺ
Iluĺlapest' Saroglya utcao 2274s hľsz., nyilvántaľtási szám: 01-02-0014132,
ĺ.ĺJőszám: 181480ó8_r_41, képviselíĺ; Kővári Kľiszĺina MÓnika elnök) sz.ámfua az

Önlĺormányzat tulajdĺ'lnában á1lĺ1, 1031 lłudapest' Mészkő utca, ?2813l1 hrsz'.-ú
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ingatlannak, ŻÜ2Ż. augusztus hÓnaptól 2023. január 3l-ig, havi 1 szombati
ľendszerességgel, 10.00 * 14'00 óľáig taľtó iĺlősávban ľen.dczvćny - baba-mama böľze
*- lebolryolításáľa történő, tćľítésmentes biz-tosításálioz azzal a kikĺĺtéssel, lrogy a

renclez-vóny keľetében tizletszęľĹi éľtćkesítési tevékenység nÍjm végezheto.

A téľítésnrentes használatba adás jĺłgalapját Magyaľoľszág helyi onkonnányzataiľól
szólo Ż011' évi CLXXXX törvény 23' $ (5) bekezdćs i3. pontja képezi: a helyi
kĺjzn"liivclodési tevékenység támogatása, a kulturális öľt}kség helyi védelme.

A hozzájtnll/as kizá:tó|agosan az ingatlan teľiiletének (nenr kizáľtilagos) hasz'nćťlatĺrł
vonatkozik, közmríszolgáltatást nem taltalmaz' A tulajdonosi hozzájáľulás nem záľja ki
az esetlegesęn szĹikséges más hatósági engedélyek illetve egyéb hozzájárulások,
nyilatkozatok Háľomhegyek Ki)zhas'znű Egyesiilet általi beszeľzésének kötelezettségét,
azokat l'lem helyettesíti' A rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi, esetleges

nrunkavégzést a Háľomlregyek Közhasznb Hgyesiilet saját kiiltsógén, megtéľítési igény
nélkül köteles elvégezni, előzoekkel kapcsolatosail 'dz orrkományzattal szemben
semmilyen jogcímen nem támaszthat kövętelést'

A Hárornhegyek Közhasznú lligyesület a rendezvĺjnnyel kapcsolatos valamennyi
esetleges munkavégzést köteles úgy megszeľvezni, illetve a ľendezvélrý olyarr módon
lebonyolítani, hogy azakörnyék lakóinak nyugalmát ne zavatja, a kömyezö ingatlanok
illetve'ielen ingatlan többi ľészének rendeltetésszęľťl basznáLatátne akac1ályozza.

A ľendezvény befejezését kovętően kijteles a lrasznált teľĹiletrészt kiüľíteni, az
esetlegesen felhalĺrrozott hulladékot elszállítani, ul, ęľedeti állapotot teljes köriien
helyľeállítani.

A Háľomhegyek Ktizhasznú BgyesĹilet kcjteles gondoskodni az, ingaĺlan źi1agának
megóvásárÓlés a ľendeltetćsszeľrĺ használatľól. A beľendezési, felszeľelési táľgyakban,
épülettaľtozékokban, szeľelvényekben a nęm rendeltetésszeľti vagy gondatlan
használatból bekĺjvetkezo ľongálások, károk (ideéľtve a vęle kapcsolatban állóiogi vagy
temćszetcs személyek által okozott károk) kijavításának, elháľításának kötelezettsége
és költsége a Háromlregyek Közhasznú ligyesĹiletet terheli.
Az Önkĺ:rmłĺnyzat a ľendezvóny soľán esetlegesen bekövctkező balesetek,
káľesemények tekintetében felelĺissćgćt kifejezetten kizźrja' A ĺcndezvény
lebonyolításával kapcsolatos felelősség (iĺleértve a személy- ós vagyonvédelmet. a
jal'ványiigyi helyzet1el kapcsolatos intézkedéseket. a sziikséges higiéniai feltételek
biztosítását stb.) teljes könien a Háromhegyek Közlrasznú EgyesĹiletet tetlreli, ezzel
ĺisszefiiggésben az onkołĺl án y zattal szęnlben sem m i l y en i gćnyt nem ćľvćnye s ítlre ĺ'

Felelős: az obúai Vagyonkezelĺĺ Nonpro|1t 7,rt. vez'ćrigazgatoja
Határidő: a hatáľozathozatalt követő 30 nap
(Szavazott 6 fĺi bizoĺĺstigí ĺclg^' ó igen, egvhcłrlgti)

9. naniľendi pĺlnt! Nem lakás céhi helyisógck bćľbcadásáľa ľreéľkezctt pályázatok
elbíľálása

Szkaliczki Tiinde elnłikheĺyettcs: ĺ(ćľdés. ęszręvętę] hiányábirn, t'eltcszi szĺłvt\z,ĺ#ĺa ĺl'l'

cloteri esztés szeľinĺi htlLittłrĺti j avaslatĺ:t.
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Budapest ľ'iĺváľos III. Keľĺitet, Óbuda-Békismegycr (introľm ányzat I'énztigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezclő Bizottságĺ{nak

3 12ĺ?0Ż2. (VIn. 9.) határozata

A Rizottság Buclapest Fĺĺváľos III' keľiilet Óbuda-Bekásmegyeľ onkĺlľmárryzat
Képviselő-testĹiletérrek az onkormćnyz,at tulajĺlonirban állĺi ęgyes vagyontáľgyak
bérbeadásáľól szóló 9l2ań. (il' 16.) önkoľmányzati ľendęlete 93. $ (l) bękezdésében
kapott Í'elhatalmazás alapján úgy hatáľoz, hogy

|. a 64057/2ĺNt22 hľsz.-ťl, 1039 l}udapest, Kabaľ utca 11. szám alatti, 34 m2

alaptęľĹiletĹi, önkotmányzatí tulajdonú iľĺlĺtahelyisóg ingatlan vonatkozásában
magánszenróly (lakcím: ) és

a, obudai Vagyonkezclő Nonpľofrt Zrt., mint,megbízott, egyben meghatalmaz'ott
által képviselt Buĺlapest Főváľos III. KeľĹilet Óbuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat
szópségszalono kéz- és lábápolás, miĺkłirłimépítés ľunkcirival, 5 óves hatáĺozott
iĺlőtnľtamľa bóľlcti szeľzőĺlést kiithot Btrclapest Főváros III. kerület Óbucla-
Békásmegyeľ Örrkoľmányzatćtnak az Onkomrányzat tulajdonában álló cgyes
vagyontáľgyak bérbeadásáľÓl szőlő 9lŻa15. (il. 16') önkoľmźnyzati rendelet 96. $ (3)

bekezdés b) pontja alapján. A bćľletijogviszĺlrrnyal Összeĺiĺggésben Íizetęnđó béľlęti
díj móĺtóke havĺ 73.8ĺ'4'- Ft.

A bérloti szerzőđésben ľögzíteni sziikségcso hogy a bérletĺ díj jelenleg Áľ'A-t ne'o
tartĺlmazn azonban, ha a Bóľheaĺ3ő az ĺngatlan béľbeadĺĺsa tekintetében AFA
kiitelessé válik, akkoľ a Bóľbeadtĺ a jogszabály által előíľt Ára mértékét a most
m e gh atáľo zott b (:rleti d íj ľa, nrin t ađ ó alapľa ľelszá m ĺtj a.
A béľleti <lĺjon ĺblĺil a l]éľlőnek meg kell fizęttrie a ł]érbeadÓ által nregállapított,
mindenkoľi szemétźúalźtny ö s sze gét'

2. a 17449l4lA/1 hľsz.-ú, 1034 tsudapest, San Maľco utca 12-l8. szám alatti' A'
lépcsolrŁi' 45 m2 alapteľiiletű, cinkormányz:dti tulajdonťl * az ingatlan-nyilválrtartás
szerint: Óvóhely - ingatlan vonatkozásában agánszemély
(lakoím ) és az obudai VagyonkezeloNonproÍit
Zrt., mint megbízott' egyben meglratalmazott źůta| képviselt l}udapest Fováros III'

Kerület obuaa-got<ásnregyeľ Önkoľmányz'at t'árolő Í'unkcióval, 3 éves hatáľozott
időtaľtamrĺ bóľleti szerződést köthet ĺ3ucĺapest ľŕjváĺos III. keľtilet obuda-
Békásmegyeľ Önkormányzatának tt. orrkoľrĺányzat tulaidĺlnában álló egyęs
vagyon1i''nyak bćľbeaclásáľól szó1ő 9lŻ0|5' (Iĺ' 1ó.) iinkoľmányzati ľenĺlelet 96' {i (3)

bekezdés a) pontia ĺrlapián' A béľleti.iogviszonnyal összefĹiggésben ljzetenclĺĺ bórlęti
ĺĺíj méľtéke havi 27.ó75'- ľt.

A béľIetĺ szcrzőttĺisbcn rłigzíteni sziikséges, hogy a bóľlcti díi jelenleg ÁFA-ł nenr
tnrtalnlaz, azonban, ha a Bóľbeadó a'l ingatlan bérbeadása tckintetóbcn Áľa
kłitelessć válik, akkoľ ĺl [léľbeađó a jogszabály által c|őírtÁľł méľtókét a most
lneghatáľozĺltt béľleti díjľa' mint aĺlóalapra felszámítja.

A bćrleti díjon f'elĹil a l}éľlőnęk rlcg kell fizetnie a l}éľbcadó álĺal mcgállapĺtott,
m inĺlenkoľi szemćtćúalćlny ö ssze gét.

10



Á bérlenlény szókhclykćnt nenr jcgyezhetiĺ be, vĺlnatkozĺłsában telephely
engeĺléIy ncĺľe aĺlhatłi ki.

3. a 18024l1.7ĺAD hrsz._ťi, 1033 ltuĺIapest, Flĺiľián téľ 3. szánr alatti, l50 nr2

alapterĺiletĹl, Ônkomlányzati ttllajdolrú iľoĺIahelyisóg vorratkozásában aZ Mlł'
Kłizłisségi Lakĺĺsalap Kłizhasznťr NonpľoÍit Kft. (szĺlkhely: 1033 Budapest, Polgár
utca 8_l0', cégjegyzékszźnn 01-09_384606. aĺíószám: Ż9254143-2-41, képviselći:
Demeteľ Judit és Dľ. tłalogh Tanrás cgyüttesen) ĺĺs ĺtz Obudai Vagyonkezelo
Nonpľofit 7-,tt', mint megbízott, egyberr meghatalmazott tllrta| képviselt tsudapest

Főváros III. KeľĹilet obuda-Bćkásnregyeľ onkormányzat ügyfólsza|gáÄat és iľoda
funkcióval, 5 év htltározott iĺlőtartarnra béľleti szeuődést kiithet l3udapest

Főváľos II I' keľĹil et obuda-Bekásme gyeľ onkormány zatźnak az Önkorm źny zat
tulajdonában álló egyes vagyorrtáľgyak béľbeadásáľól szóló 9/2015. (i1. 16.)

iinkoľmálryzati ľendelet 96. (i (3) bekezdés b) pontja alapján. A béľleti jogviszonnyal
összefüggésben ĺ'izetendö bérleti díj méfiĺĺke havi ó42.000'- Í't.

A béľleti szeľződéstlen ľłĺgzítcni sziikséges, hogy a bérleti ĺtíj jclenleg ÁľA-t nem
tartalmazrazonban, ha a i}óľbe.dĺJó azingathňok béľbeadĺĺsa tekĺntetébe', Ár'ĺ
ktitelessé váIik, aklĺoľ a Bóľbeaĺló a jogszabály áttnl előíľt ÁtrA méľtékét a most
meghatáľozott béľletĺ díj ľa, mint adĺi alapľa felszá mítj a.

A béľleti díjon feliil a Béľlőnek meg kell Í1r.etnię a Bérbeadó által megállapított,
n"lindenkoľi szemétátalány összegét.

A bérleti szeru,odésekben ľögzíteni kell, hogy a tęrvezett ĺunkció megvalósítástűloz
sziikséges szakhatósági és egyéb engedélyek, llozzŕljźrulások, nyilatkozatok
beszęľzésę minden esetbcn a Béľlő ľeladata és fęlelossége' az onkormányzat ebbé}í

Í'el elő s sé gé t kizárj a.

A bćľleti szętzodés megkötésćnek fbltétele minden esetbęn a I'ćtlytt:ĺ'(l ľészérol
benyújtott, ,aZ állami illetve a illętve a székhelyelállandÓ lakcíne szęrinti
iinkormányzati adihatósággal szęnrben adó- vagy adĺik módjáľa behajtandćl

köztaľtozások tekintetében kiállított nemleges igazolás (vagy, anrennyiben az
adóhatĺiság sz,źĺmttra 'fizetési kedvezményt (adimérséklés, elerrgedés, vagy fizetćsi
könnyítós) en ged ĺĺlyez ett, az' ezt igazol ó dokum entunr)'

A bórleti szeľzćidésękben ki kell kötni' hogy a t]órbeadó egyĺllclalťr nyilatkozattal *

2023. .jarrun 1. napjától - a KSt{ által hivatalosan kozzétetĺ előző ćvi infláció (azaz

a tźrgycvbcn a tirrgyćvct mcgelozó év átlagos fog)'asztói áľindex változásának
megÍblelő) mćľtćkének megł-eleló iisszeggel cmeli a bćľleti dĺjakat' erĺe l]éľbeadó
ezir łĺny u intézkedését követĺien, vi sszanrenĺileges hĺrtál l yal keľül soľ'

Az ()nkoľműnyzat Képviselő_testĺiletének az Ônkoľmánynat tulajdĺlnában állĺí
ęgyes vagyontáľgyak béľbeadásáľĺil szóló 912015. (tI. 1ó.) łinkoľm'ányzati
ľenĺlelete 92. $ (ó) bekezdés alapján a nycľtes l'ályázĺinak minden csctben a

béľleti díj hárĺlmszoľĺlsának megÍ'eleliĺ łisszogiĺ mcgszerzési díjat kell fizctnie,
míg :r 92. $ (2) bekezdósc g) pontja szeľĺnt (a pályázati fclhívásban
ľłigzítetteknek megfelelőcn) a lrérleti szerz(lĺlés megkłĺtósekor a fizetendÍĺ béľleti
ĺríj 1+ szemétátalány) háľornszĺrrĺrsának mcgfelelő összegű ĺivaĺlékot, mint
szcrzíi<lést biztosĺtĺĺ nrellćkkłitclezettsóget kcll a tséľlreaĺlĺĺnál letóthc hclycznic.
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A béľleti szerzĺiĺléseket kłĺzjegyzŐi okiľatba kell foglalni, melynek költségel a
Béľloket teľhelik.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő NonpľofitZi.vezéľigazgatija
Határĺĺliĺ: a dcintést kĺivetĺí 60 nap

(Szavazott 6 Jő bizousdgi tag: 6 igen, eglhangú)

o Eryebek

Szkaliczkĺ Tĺinde elniikhelyettes: Ész-ľevétel, hozzászóláshiłanyában megköszöni arészvétęlt
és a Bizottság ülését 1 5.39 óľakor bezáľja.

K,m.f.

lľi LászIó
j egyzőkiinyv_hiteles ítő

bizottsági Üag

Tĺinde

kaó. ,łrun
Biľó AgnesU
jegyzőkönyvvezető

ď
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