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A }3uĺlapest ľőr,áľcls IIi. KeľĹilet' obuđa_gokásmegyer onkoľmányzat Képviselo-testiiletćnek

Pénzü gy i, "ĺ'ulaj do n osĺ és Vagyonnyilatkoz at-kazelÍi Bizottsá ga
2a22. szeptcmbe r lŻ-én 16.15 óľai kezĺlettel rnegtar1ott nyílt ĺilóséľől'

(l033 l}udapest, Fci tór 3. I. em' 21.)

.lelen vannłk:

Távol volt: Ć)ľi l,tsz,lo bizĺlttsági tag.

Jelen vannak továbbáz CzegLédy Geľgő alpolgáľmester, I)ľ. Tass Bálint aljegyzo-szeľvezési
1:óosztćł|yvezeto, Vecsey_Füzes Márta toosztćńyvezetó, Horváthĺré Kovács Andľea
osztáłlyvez.eto, dľ. Uľbán Pćter foosztályvezető, Kiss Gyula telekéľtékesítési- és tęlekalakítási
ľefeľens, clľ' Nagy Zsuzsanna oVN Zĺt., Kĺébesz Dániel Békásmegyeľi Piac lgaz.gatóságKft''
ĺ1ľ. Lévay-Bagoly ĺlclikó KSZKI és Biľó Ágnesiegyzőkĺĺnyvvezeto.

Puskás ľéteľ elniik: Szeľętettel köszönt mindenkit L Pénziigyi, Tulajdonosi és

Vagyonnyilatkoz,at-kezeló Bizottság2022. szeptenrbeľ 12-ei ülésén.'I'á.iékoztrrtia a bizottsági
tagokat, lrĺlgy oľi 1.ászlti bizottsági tag kĺĺsĺĺbb fclg éľkezni. Megállapítja, hogy a Bizclttság
hatáľozatképes, 8 Íő bizottsági ĺag ielen vafi. az Ĺilést 16.15 óľakoľ rnegnyida.
Felkéľi 7-,6bo AlIi|a bizottsági tagot a mai 'iegyz.ókclnyv 

hitclesítéséľe, aki a ťelkéľést elĺbgadta.
Kéti, szavazzzlniĺk'L'źlbó Allila bizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítő személyéről.

Budapest Fĺĺváľos IIĺ. Keľülct, Obrrda_Békásmegyeľ Onkornrányr'ał Pónzĺigyi,
ľulajĺlonĺlsi ćs Vagyonnyilatkozat-kezelťĺ Ilĺzottságának

31312022. (IX" 12.) hatärozata

A lJizottsirg ŕrgy hatziľoz. hclgy a ĺrrai tĺlĺjsérol készĹiit jegyzŕikönyv hitclesítĹi.jevé /,ilbó
Aĺtila bizottsági tagot választ'ia rneg.
(Szĺłlłtłzĺltĺ B 't'ő bizołĺsĺigi tu14: <3 igen, egvhĺlłĺgú)

Puskás Péter elnłik: A I}iz-ĺlttság ülćsćre szÓló meghívťl kikĹilclósľe keľtilt. allrelyen tizenegy

nyí1t ü1éserr ĺáľgyalandó napirelrcli pont szeľepel.
Kćľdćs' cszľcvćtel hiányában Í'cltesz- sz.ava-ł,asľa a kikülĺiott meghívó szeľinti napiľendet.

Puskás Péteľ
SzkalíczkiTünđe
Deľda Áĺtám
Faľkas BaIćzs
Szabi Ákos
Dľ. SzęnĺlľÖdi Csaba
Ujt'"alvi ĺstván
'Z,ĺlbó AÍtila

elnok,
e1nökhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag.



Iludłpest Fíĺváľos IlI. Keriilet, obuĺla_Bókásmegyer Ônkoľmányzat I'énzĺigyi,
Tulajdonosi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

314ĺ20Ż2. (Ix. 12.) hĺrtńrĺlzata

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy a napireirdet az alábbiak szerint ĺ'bgadia el:

NAPIREND:
Nvílt ĺ!lós

1' Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezéséľe
Előteľjesztő: dľ. Kiss LősĄó Pĺllgármester

2. A Békásmegyeľi Piac és Ktizösségi Téren talállhati 75

béľbeacl ásaľa kií rt paly azat eľedményének megál l apítása
E lőteľj esztíi : Cze glćcly Gcľgő alpol gáľmesteľ

s7.. Ĺizlethelyiség

3. A Békásmegyeľi Piac és Közösségi téren lévo 3l. sz. Ĺizlet cégnév vá|tozása, béľlői
kijelölési jog megtartása mellett
Elő terj eszt ő z Czeglédy Geľgő alpol gáľmesteľ

4' A Békásmegyeľi Piac és Közösségi téľen lévĺi 58' sz. Íjizlet béľlő változása
Előteľj cszt ő : Czegléđy cergő alpolgáľmester

5. Dölrtés a Budapest III. kerĹilęt, 22728/5 helyľajzi sztmu ingatlan tęlękhatár-
ľendezéséľől
'Előteľjesztćĺ: Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ

6. A Brrdapest III. kcrület,65526/1hetyľajzi számú kĺizterületi ingatlan szabályozása
Előteľjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgáľmesteľ

7. Á Magyar Nemzeti Levéltár oľszágos Levéltaľának bĺivítéséľe szánt tgľület

telekalakítása
E lő te ľj cszt (i : Czeglédy Gergő alpol gáľnresteľ

8. A Bp.' 1II. keľ. 1(>536/7a hľsz. önkormťnyz.ati tulajclonú zárványtelek éľtékesĺtése
Előteľjesztiĺ: dĺ. Kiľchhoĺ'Attila vezérigazgató, obudai Vagyorrkezelő Nonpľofit
7'ľt.

9. Döĺrtćs a 1037 Bp', lll. ket.2Żl90 hľsz'_ú Jeles u' 69. és a 1037 Bp. III. keľ. Kiipoĺ
rl. 50. _ Jutas u' |37. sz. aluti ľészben önkoľmányzati tulajdonú ingatlanokban
me gl évĹi trrl aj đo nľés z,ek pźtly'źnati úton tĺjľtónĺi énékesítéséról
Előtcrjesztĺ: aľ. Kirchliof Attila vez.éńgar,gatÓ, obudai Vagyonkezelo Nonprofit
Zrt.

10. Döntés a 1()37 Bp., III. kęr ' 22|7512 hrsz.-il Ürömfti u. 30. * Jeles u. 83. sz' alatti

önkormányZati tulajdonú illgatlan pá|y'u.ati ťrtĺ:n toľtérlĺi értókesitćsérĺ5l
Blőterjesztő: dr. Kirchhoĺ' Attila vezeńgazgatÓ, obudai Vagyonkezelő Nonpľofit
7,rt.
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1 1. A volt ĺ}ćkásmegysľi ldeiglcncs Piac visszamaľadt ingóságainak ćľtćkesítćsc
ĺlliĺtcľiesztő: dľ. Kiľchhoť Attila ve'ł'érigazgatĺi, Óbuclai Vagyonkezelo Nonpľĺlĺ'r1
7-,rt.

' Egyebek
(Szĺĺvĺlzoĺt ő./ő bizolĺstigi tcłg: ő igen, egłhangli)

1. napirendĺ ĺrĺlnt: Javaslat átmenetileg szabad pénzeszkłizłik elhelyezéséľe

Prrskás Péteľ elnłik: Kéľĺlés, észľevótel hiállyábarr, felteszi szavaz,ásra az eloterjesztés szęľinti
h atćĺĺ o zati j av as l ato t.

ľluĺlapcst Fíĺváľos IIl. Keľiilet, Obuda_Békásmegyer Onkĺlrm'ányr'nt Pónziigyio
Tulajđonosĺ és Vagyonnyĺlatkozat-kezeliĺ l}izottságának

3Él2a22. (Ix. 12.) határozata

Bizottság úgy hatáľoz' úgy hatáľoz,hogy

l. a7. onkoľmányzat ktiltségvctési sz'áłmlájńrő!. az átmenetileg sz'abad
pénzeszkilzeiből 1 mĺtliáľd forintot a RaifÍ'eisen Rank beÍ'ektetósi u.iánlata

alapján_ a legkeĺlvezőbb bęfektetés elvének figyelelnbe vételével 20 napľa
leköti' egyťlttal fę|hałalmazza a polgáľnrestert a betétlekötési bizonylat
aláírtsána.

Ż. aZ onkoľmrłnyzat kłĺltségvetésĺ sz'ámlájáről az- átmenetíleg szabad
pénzeszközeibol 0,5 millĺáľĺl fbrintot a Raiťťeisen tsank befektetési aján|ata
alapjĺtn_ a legkedvezĺlbb befektetés ęlvének Íigyelembe vétęlével 18 napra
lekłĺti, egyúttal felhatalmazzaapolgármesteľt a bętétlekötési bizonylat alőírására

Felelős : Pĺrl gánnesteľ
tr{atáridíĺ: azonnal
(Szavazatt 8.fő bizotĺscígi tag: 8 igen, egłhangił)

2. na-p.iľendi pont: Ä Békásmcgycľi Piac ós Kłĺztisségi lľéľen található 75. sz.

iizlcthelyiség béľbeadásáľa kiíľt pá|yázat eľeĺlményénck
megállapítása

ľuskás Péter elnłik: I(ćľdós' észľevétel hiányában l'elteszi szavazítsra az előteľjesztés szeľinti
hatziľozati j avaslatot'

Iluĺlapest Főváľos tlt. Kcrülct, (ibuĺla-Ilékásmegyeľ onkĺlľmányzat Pénzĺigyi,
'ľulrrj ĺlonosi ćs Vagyonnyilatkozat-kezelíĺ |l izottságának

316ĺŻ0ŻŻ. {lx. 12.) hatáľozatł

A Rizottság űgy határor, }log3'

1 . aŻa2Ż. augusztus 5-én zitľrrlt, a řĺe ltai Jeno tóľ 1 sz. a|att találhatri l3ékásmegyeri
Piac ĺjs Kĺizĺlsségi 'lér 75 sz' Ĺizlethelyiségľe éľkezeĺt pályázati kiíľás
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eľedmónycs, a bcćľkezett ajánlat ćrvényes. l\pályaz.atnyeĺtese : Z()0 l'aľk Kľt.
(székhely: 2I2a Dunakeszi, ]Vĺadách Imľe u' 1lB., adószánl: 2530052?-2-l3)

2. Í'elhatalmazza az obvda_Rćkásmegyer Piĺlc lgazgatőság, igaz,gatőją hogy a i.
pont szerinti nyertes ptiy'ć'aova'l kösse nreg a vclnatkozó béľletí szerzodést.

lTclclős: Obrrda-BókásnregyerPiacIgazgatÓságigazgatója
Hłtírridő: Ż022. októbeľ 7'
(Szavcłzoĺĺ 8 f(Í bizotĺsťłgi ttłg: 5 igen, j ĺĺłrłĺizkodĺis)

3. na nont: A llékásmcgycľi Piac és Kiizłissógi tóľen lévő 31' sz. üzlet cégnév
vőł|tozńsa, bóľlői kĺjelłilćsi jog megtaľtása mellett

Puskás ľéteľ elnłik; Az elote{esztés szeľint a béľlĺi a Csicseľiborsó Kft. ćs a cég Ĺigyvezető.je

Ralog János, aki mint egyéni vállalkozĺi szeľetnć tovább bóľelni ar'ur'letet, viszoľlt az nem derül

ki' hogy ki a tulajdonosa a Csicseriborsó Kfĺnek. Az Ĺigy kapcsán talán fontosabb lenne tudni,

hogy ki a tulzrjdonos.

Kľébesz Dániel igazgatórÓruĺla-Bokásmegyer Piac lgazgatóság: A C]sicseriborsÓ Kĺ1.
tulaidonĺ:sa es az ügyvezetője is l}alog János. Elnézést kéľ, lrogy ez az, inÍ'oĺmáció az
elótel'! esztćsből kimaľadt'

|'uskás Póter elnłik: Köszöni az infoľmációt.
'ľovábbi kéľĺlés, hoz'zászőlźls hiányában fęlteszi szavtLásta az előteľjesztés szeľinti hatáľozati

iavaslatot.

l}udapest Fiĺváľos lII. Keľĺitet, Óbuda-Bókĺ{smcgyeľ Önkorm'ányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

317 l2|J22. (lx. l Ż.\ határozata

A Bizottság 'is"gyhat:äroz, hogy a 1039 Buclapest, I"ĺeltai Jenii téľ 1. sz alatt található,

Békásnegyęri Piac és Közösségi Téľ 31, számú béľlemérryt érintő vtĺLtoz:ćls, bérloi
kijelölćsi jog megtartása, illetve az eredeti szeľződéses feltételęk megtaľtása nellett
tĆiľténjen' A Cjsicseľiboľsti Kft' béľlő helyett, a tovďlbiakban egyéni
vállalkozóként béľii tovább az' uz.lętęt'
(Szĺłvazo'tt 8.fő bizotĺsógi ĺag: 5 igen, j ĺarĺ(lzkodĺÍs)

4. nanircndi łront: Ä l}ókásnrĺ:gyeľi Piac ós Kłizłĺsségi téren lćviĺ 58. sz. ĺizlet béľlő
változása

Puskás Péter elnłik: Kérciezi van-e lrĺ;zzászólás, észľęvétel

Szkaliczki Tĺinĺle elniikhelycttcs: I''Ia jól éľtelnrezte a'z előteľjcsztćst, akkoľ a cćg ártaĺlja a

koľábbi Ĺizlctvczctőnek" aki egyćni vírllalkozásban folytatná tovább. Iĺogy mĹikiiclik a:ł',hag,v

anrit a ctíg betizetett óvaclékĺit, a'ĺ' átsziĺ|l, vagy ťljľa beÍjzeti ar' ťý egyél'li vállalkozó, illetve az,

ellenĺjľzĺjs a'ĺ' új 1':łilyáz,atorr tÔrtĺlnő nreglblelćs vagy lrogyan rnűködik?
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Krébesz Dániel igazgntő,ob,'oa'Békásmegyeľ l}iac lgazgatĺiság: řIa a koľábbi cćgnck nincs
tartozása' az ĺivaťlćkot visszautalják számirra. és az uj bérlónek keli bcÍ.lzetni újra a kettći havi
ór,adókot a saját számlájáľó|.

Prrskás Péteľ elnłik: 'I-ovábbi kéľclćs, észľevétcl hiányában, felteszi szavazásľa az el(ĺteriesztĺĺs
szęritrti határozati j avaslatot'

Buĺlapest Fiĺváľos III. Kerĺilet, obudł_Békásmegyeľ Onkormányzat llénziigyi,
'ľulaj do nosi ós Va gyonnyilatkĺlzat-kezelő I}izottsá gának

31812022. ÜX. 12.) határozata

A l3izottság ugy hatáľoz, hogy a 1039 Budapest, Heltai .]en(ĺ téľ l. sz a1att taláihati,
Békásmegyeľi l}iac és Közössćgi Téľ 5{l. számri bćľleményt érintĺi virltozás, az eľecleti

szeľződéses feltételek megtar1ása mellett, a Fuchs-Tęj Kft. bćrlő lrclyett, a továbbiakban

. egyéni vállalkozó béľelhesse tovább az u'zlęteÍ.
(Szavazoĺt 8 fťí bizĺlttscigi tag: 5 igen, 3 ttłrtĺ5zkĺlcĺás)

5. napirenĺli ĺlĺlnh Dłĺntós a Buđapest III. keľiilet, Ż272815 helyľajzĺ számú ingatlan
telekhatá ľ-rendezósóről

Puskás l]éter elniik: Kéľdés, ószrevétęl hiĺuryában, fęlteszi sz'avaz.ásta az elóteljesztés szęľinti
hat'ćx a zaÍi j av as l ato t.

Budapest ľŕĺváľos IIl. Keľiitot, obuda_Bókásmegyeľ Onkoľm ányzat Pénziigyĺ'
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

3l912022. (Ix. 12.) hatáľozata

A Bizottság úgy hat:aĺoz, liogy a Budapest ľőváľos IIt. Keľijlet, obuĺla-tsékásmegyeľ
onkoľmányrat a Ż0/2018'(VI.26.) önkoľmányzati ľendelet eloíľásainak nregÍ'eleloen

készült 15-TAl2022 munkaszámú, a Foldlrivatal által 2022. auguszttts 4. napján
zar'adékolt T-103082 szĺĺnrú vírltĺlzási váz.rajr, szeľinti telekmegosztáshoz ćs teleklratáľ-
ľendezéslrez hoz,z:źĄfuu| az,zal a fbltćtellel' hogy a cseľével vegyes telckalakĺtási
seelz<iđćs p énzmo zgtts nél kül kerĹil m e gkö tésľe.
Feleliĺs: Pol gánľlesteľ
[Iatáridő: a ĺlĺjntést kcivető 30. nap
(Szavuzatĺ 8.ĺií bizottsági tag: 8 ige.n, e gyhangłi)

ó. napiľenĺli ľront: A Buĺlapest lĺl.lĺeriilet,,(l55Ż(lĺ1hclyľajzi szánlú kłizterületi ingatlan
szabályozása

|)u s kás l)éte ľ eln łik : Kćľdez-i v ul - e hozz'á'szo|ás. ćszľęvétel.

Czeglćĺly Goľgií alpolgáľmcstcľ: aĺlnyi kiegószítćst ťűzne az elĺ_lteľjeszĺéshez' hogy a másoclik
bekezriés ismertet,js ľészłren Budapest -Fťjválns oĺrkor:rrányzata, nrint a fejlesztést végľehajtÓ,

ťejieszĺést tęrvęzŁ\ van ĺ'elľĹintetve. A f'cjlesztós nem Buĺlapest Fováľos onkor'nlányzatának a

ĺ'ejlesztése' csupán ir teriilet a F'ćĺvirľosi Ć)nkĺlľmłrnyzaĺ.é, alrĺll az'MLS7, kíván a teľiileten egy

1rľoj ektc t vć gľehaj tan i. ĺ\z ingatlanĺ k<l telező szabźńy o zts teľhe 1'
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Puskĺĺs I'éteľ elniik: További kćr:dćs" ćszrcr'ćtel lriányában 1blteszi sr.avazásra az elotcrjcsztćs
szeľinti hattrozatij avaslatot.

Brrdapest Fíĺváľĺrs III. Kcľiilct, obuĺla_Ilékásmegycľ Onkĺlľnlúlnyr.at Pónzĺigyi,
'l'ulajdonĺlsi ós Vagyonnyilatlĺĺlzat-kezclii Ilizottságának

3Ż0ĺ2022. (ĺX. r2.) hatáľozata

1' A ľ3izottság ťrgy határoz, hogy a Buĺiapest Fĺjváľos lll. KeľĹilet' Óbuda-
Békásmegyer ÖnkoľrrrányzatłaŻ0fta18.(vI.26.) önkornrányzati ľęndelet eloíľása
alapián hozzájuul a Budapest F'őváľos Kormányhivatala Földlrivatali Fóosztály a

800293/6/2002 Ĺigyiľatszámú 2022. jilltus 12-ćn véglegessé vált, a 'I'- 1 0 l 1Ż4 sz,ttrna

vźitoztsi v źlztajz alapj án hozott határozata szeľinti telekalakításhoz.
Ż. A Magyaroľszág lrelyi önkoľmányzatairi| sz.őo 2ü l . évi CI,XXXIX. töľvćny 108'

{i (2) bekezdésének a) pontja, valamint a ncnrzeti vagyonról szőló2011' évi CXCVI'
törvćny 6. $ (3c) bekezdése alapján az onkoľnrŕnyzat telepiilćsiizemeltetĺjsi
feladatai, így kĹiltinösen a helyi kťizutak és tartozékainak fenntartásával kapcsolatos
feladatai, valanrint a helyi kĺjzutak kezelćsc, ĺiejIeszĺése és tizemęltetćsę ęllátásának
elősegítése érclekébcn a 6552811helyrajz-i sz,:łtmú ilrgatlanhoz ho'ł,r,ászabtllyozandó

3065 m2 tgľĹĺlet ingyenes átadását elfbgadja, a szeľződés megkötćsére pénzmozgás
nélktil keľtil soľ'
Felelős: Pĺrlgármester
Hatáľidő: a dóntést követő 30. nap

(Szavazott 8 Jő bizottsĺigi tclg: 8 igen, egyhangý

7' napirendi pont: A Magyaľ Nomzeti Levóltáľ Oľszágos Lcvéltáľának bíĺvítésćre szánt
terĺilct telekalakítása

Puskĺís Póteľ elniik: Kérĺlés, észľevétel lriányában, f'elteszi szavazasra az elöteľjesztés szęĺinti
határ o zati j av asl ato t.

Buĺlapest Fővĺ{ľos lII. Keľiiteto Óbuĺla-Bókásmegyeľ Onkoľmĺłnyzat l'ónzĺigyi,
Tula.idonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

3Żll2{l2?,. (IX. 12.) hatáľozata

A Bizoĺtság úgy lratáľoz,hogy a Budapest Fĺlvťrľos IIĺ. Keľiilet Óbr'au-netásmegyer
Önkoľnirnyzat a Magyaľ Ncnrzeti Levéltár oľszág<ls ]',evéltáľa ĺ'e.jlesľĺését cćlzó
beľulrázások megvalósításával iĺsszeliiggo kozigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségu üggyé nyilvánításáľól, a bcľuházás
lĺiemelten közóľdekrivé rryilvánításáľól és a'ł. eljáľĺi ltatÓságok kijelölésértil szólĺ'l
655l202a. (XĺI. 23') Korm. ľenĺlelet végľehajtása éľclekében az M-laŻ807 szánrťl

váItazásl vźvra.iz szeriĺrt a tulajcĺonában áłló Buclapcst lII. kerĹiiet, kiilteĺĺilet Ż0641l(j
helyľajz.i szánrú ingatlant mcgosztja. nrelyllek soľán létľejon a2064ll8 hclyľajzi számú
ingatlan.
Iłelelős: Polgáľmesteľ
Ilatáľidíí; a dölrtćst kĺjvetĹi 30" nap
(Szĺĺl:tłzĺltÍ 8Jő bizĺ;ĺtsúgi ĺag: 8 igełl, egyhangťł)
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t}uĺIapest F'iĺváros III. Keľiilet, Óbuĺla-l}ókŕrsľncgycr ()nkoľmányzat ľénzi!gy!,
Tulajĺlonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsá gának

322lŻ02Ż. (ĺx. t2.) lratáľĺlzatĺt

A -Bizcrttság megállapítja, lrogy a Budapcst Fĺlváľos IĺI. Keľület Óbuda-Bekásmcgyeľ
onkonĺányzat tulajdonában irlló Budapest III. kcľület, külteľület Ża64118 belyľajzi
számú ingatlan a Magyaľ Nclnzeti Levéltáľ oľszágos l,evéltára ľejlesztćsót célzó
łleľuházások megvalÓsításával össze ftiggő kózigazgxŕłsi hatÓsági ügyek
nem'l,etgaz,dasági szempontból kiemelt jelentősćgű Ĺiggyé nyilváriításáról, a beľuhárzás

kicmelten közĺĺrclekrívé nyilvánításáľói ć,s az cljáró ltatóságok kiielöléséľól, szóló
655l2a20. (XII. 23.) Koľnr. ľencĺeiet, valamint a Ruclapest Főváľos III' Keľület' obuĺĺa-
Bókásmegyeľ onkormányzat Kćpvise1őtestü1etének obuĺla-Békásmegyeĺ Epĺtési
Sz,abályzatźtól szóli Ż0na18.(VI"26') ĺinkományzati rendelete ęlćiírásai szęrint Vi-
2 / S7'- 4 ĺjvez.eti be soľol ásťl beltęrĹileti i n gatl an.
F-clkćľi az, ingatlaniigyi hatóságot, hogy a t'ent lrivatkozott jogszabáiyok, valanrint az
ingatlan-nyilvántartási célú Íöldméľési ćs tćrképćszeti tcvékcnység ľészletes
szabályaiľól szólĺi 812018. (VI. 29.) AM ręnclelet 60' $ szeĺirrt az M-l030Ż| sz:źĺmu

változási vázrajznak megĺblelően a változást vezessę át oly módon, hogy az új

ľekvéshatár a 20647 / 6 és 20 64 l l 8 lrel yrĺri zi számú in gatlanok telekhatára.
Felelős: Polgáľmester
I{atáľiclő: a döntést követŐ 30. nap
(Szavazolĺ 8.fő bizottsĺilgi ĺag: 8 igen, egyĺrcłngú)

8. narliľendi ľront: A Bp., ltĺ. keľ' l6s36l70 hrsz. iinkoľmányzati tulajdonú
zám ány telek éľtékesítése

Puskás Péteľ elniik: Kérdęzi van-e hozzć.ľ;zilrás' észľevétel.

Dľ. Szenĺlľődĺ Csaba: tekintęttel a telek NATUI{A 2000-es bęsorolásáľa aťťa hívná fę]l az
Örrkonnány zat ťĺgyelmét, hogy az adás_vétel soľán a vevőt lássa el tájékoztatással az esetleges
kęl lemetl ensé g elkerĹilése éľdekéberr'

ľuskás Pétoľ elntik: Kéľdés, észľęvétel hiányábalr, ĺ]e]teszi szuła'zásta az eloterjesztés szeľinti
htĺt ár a zati j av a s l ato t.

Buĺlapest ľőváľĺls lll. Kcriilet, ť)buda-Békásmegyeľ Onkoľmźnyzat Pénzĺigyi'
'I'ulajdonosi és Vagyonnyilatkĺlzat-kezeliĺ lłizĺltts:ĺgának

3x/2aŻ2. {Ix. t2.) hatáľĺlzata

A l3izottság az önkoľnrányzat vagyclnirróI ćs a vagyontáľgyak ŕ'cletti tulajĺlonosi.jogok
gyakoľlásirľól szóló l7l20I4. (Vĺ.2.) onkoľnrányzĺrti ľenĺĺeleł l0 $, 11. $ (1) a) pontja,

val'amillt a 16. $ (1) bekezdésbelr kapoĺt Íělhatalnrazás alapján úgy haĺáľĺlz, hogy
' hoz;ĺ,!l.i!tľul Óbucla_Bćkásnrcgyeľ onkoľm';rny7.i\ta tulaiclonában lćr,o a Bp. tll'

kcľ' 16536170 hľsz._ĺl. Ż33 nlL alaptcľriletű, kivett bećpítetlen terĹilct

megnevczćsĹi ingatlan ćľtékesítésľe töľténő kiIclölćsćhcz' ęs ĺrlrlrak

veľsenyeztetĺĺsi eliáľás mellćizésével törĺénő ćľtĺĺkesílćsćhez (l084
Buĺlapest. ) részéľe.

- A vćtelárat 6'960.000, -F1összegben (Ára mcntcs) jór,áhagyja' Fizeł.ésj nrťlĺl: a

szcľzo<!éskötés hatálybalépćsét kĺjvctő 5 tlapon belĺl.
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_ Vevót terhcli továbbá szeľzodóskötósi ĺlíjkćnt az Ĺigyr'édi kölĺség (a véte1áľ 0,5

Yo ł AÍ; A, de milrimunr 50.000.- l.'t + A}'A) ćs az ĺĺľtókbccslćsi clí.ia (36.000,- ĺ"t

+ ÁFA), valamint a ĺtilĺlhivatali il1eték és az eljárás dĺja.
- a7, adásvétęli szęrzĺsd,és aláíľására és a szĹikséges nyilatkozatĺlk megtćtcléľe

felhatal ĺnazza dľ. Ki ss LászIő po l gármestert.
tłc l el ĺĺ s : ĺibucl a i V agyon k ez el ĺ;\ 7'ľt' v er,érigazgatőj'a
Határidiĺ: ĺlĺjntéstől szánrított 30 nap
(Szĺłvtłzoĺl 8.fő bizoÍtsagi lag: 8 igen, eĐlhanqú)

9. napiľendi pon-t: Diĺntés a 1037 t}p., III. ker.22790 hľsz.-ri Jeles u. 69. ós a 1037 Bp.
I'lI. kgr. Kŕĺpor u. 50. _ Jutas u. 137. sz. alatti ľészben iinkĺlľmányzati
tulajdonú ingatlanokban meglévó tulajdĺlnľószek pályĺ{zatĺ rĺtĺln
tłirtónő óľtékesítĺiséľiĺl

Puskás Péter elniik: Kéľdés, észľcvćtel hiányában, ľelteszi s'ĺ,ava'ĺ'ilsra az elóteľiesztés szeĺinti
hal:lr o' zaÍi i av asl ato t'

I}udapest Főváľos IIl. Keľiilct, obuda-Bókásmegyeľ onkoľtlr ĺnyzat Pónziigyi,
Tulajđonosi és Yagyon nyĺlatkoz at'kezelíi 13izottságának

324 12$22. 0x. 1 2.) łlĺtńľozata

A Bizottság az önkĺlrmányzat vagyonáról és a vagyonláľgyak ľeletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 17/2014.(vI.2') ilnkorrnányzati ľendelet 10' $ és l6. $ (1) bekozdés

b) pontjában kapott Íbl}ratalmazás alapján úgy hatáľĺlz, hogy

bozzĄárul a la37 Bp. III. Jeles u. 69., Ż219a hľsz.-ú bcltertileti, kivett beépítetlen

terĹilet bssoľolású ingatlanon belĹili 2201800 t}r aľányú önkormányzati telekhányad

éńékęsítésľe törtónő kij elö léséhez;

hozz:äjáĺul a1037 Bp. ĺĺI. Jeles u. 69.,22l90 hľsz.-ú łrelteľĹileti, kivett beépítetlen teľület

besoľolású ingatlanon belĹili Ż20l800 th aľányri iinkoľmányzati telckhányad
elidegenítéséľe irányuló nyilvános ,pá1yáz.at kiíľásához a vonĺrtkozcl éĺtékbecslćsben
meghatározott 11.755.905'* Ft (AFA mentes) irányirľon; a pá|ytnati biztĺlsíték
1.200.000.- Fr;

minden egyéb szęrzílcléses, járulékos kĺĺltség a nyeľtes pźiyÍľĺńÍ, Vevot tęľhęli.

F'elkéľi az Óbuclai Vagyonkezelo Nonpľot\Ízrt-ta 1'entiek szerin't apłúyázaŁ kiíľására és

lcÍblytatására' valamint aľľa, hogy a pályáz,at cľedrĺlćnyćrćil szólÓ javaslatot

ĺlĺllrtéshozatalľa nyúj tsa be.

Felelős: dľ. Kiľchhoĺ'Attila, az ÓbLrt1ai Vagyorrkeze|ő Zrt. vczéľigazgató'ia
I-Iatáľidő: döntéstől számított 30 nap
(Szĺlvtlzotĺ 8.fő bizoĺĺsťlgi tag: 8 ig'eĺ'l, e 6y^hĺłngú)

Brrđapest }'iĺváľos Itĺ. Kcľiilet, Obuĺla-llćkásmcgyeľ onkoľmilnyz.łlt l'ĺinzĺigyi,
'ľulajĺlonosi ćs Vagyonnyilatkĺlzat-kezclŕĺ Bizottságának

3?5ĺ2ą1'22. (lx. 12.) hatáľozata

A Bizottság az önkoľnrány'z'at vagyollĺiľól és ĺł vagyontáľgyak fuletti tulaiclĺxosi jogok
gyakoľlásáľól szÓló 1712014.(vĺ'2.) önkorrnŕtnyzati ľenĺjelet 10' $ ćs 1ŕ,' $ (]) bckczĺlés
b) pontjában kapott fulhatalnlazás alapján úgy batárĺ:z, ĺrogy

r)



hazziĄ,áru|a 1037 Bp. IlI. Kőpoľ u. 50' _ Jutĺrs u. l37., 22348 hľsz'-ú belteľĹileti, kivett
bećpítetlen terĹilet besoľolású ingatlanon belüli 220180Ü th aľányú onkoľmirnyzati
telekhányad értékesítésr'e toľténĺi kijelölésélrez;

hozz'ájátul a 1037 l3p. lll. Kőpĺlľ u. 50' - Jutas 137.,22348 hľsz.*ťt belteľtileti, kivett
beépítetlen teľrilet besĺlľolású ingatlanon belüli 220l80a lh aľányú önkoľmállyzati
telekhárryad eliĺlcgenĺtĺĺsére iľányrrló nyilvános pťłlyázat kiíľásához ĺr vonatktlzŕl
éľtékbeoslésben nreghatáľozott n.7aź].661.- ľt + ÁI'Ä i.á'.yáľon; a pćł1yár'ati biztosítćk
4.300.000'- ľt;

mindęn egyób szcľzĺicléses, jáľulékos koltség a nyeľtes pćłlyćv.ot, Vcvőt tcľheli.

F'elkéľi az Óbudai Vagyonkezelő Nonproť1Í-Zft-Ia f'entiek szeľint apćiyćľzatkiíľásáĺa és

lefblytatásáľa, valamint affa, hĺlgy a pźti.yźł'zat eľedményóľől szóló javaslatĺlt
đöntéslrĺlzatalľa n y rij tsa be.
Felelős: clľ. Kiľchhof Attila, az obuclai Vagyonkcz ęló Zrt' vezéľiga'zgaÍ(lja
ľIatáridő: döntćstől szánrított 30 nap
(Szavazoĺt 8 Jő bizottsági ĺag: 8 igen, esgyhangú)

10. napirendi nont: Dłintés a 1037 l}p., IIĺ. ker.22175/2 hrsz.-tl Uľiimfĺĺ u. 30. _ Jelcs u.

83. sz. alatti tinkĺlľmányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton
ttiľténő éľtókesítóséről

Puskás Póteľ elnłĺk: Kéľdés, észľevćtel biŕlnyáhan, t'elteszi szavazásraaz előteľjesztés szeľinti
határ o zati j avas l ato t'

Buĺlapest Főváľos ItI. Kerůiletn obrrdł_Békásmegyeľ Onkoľmńnyzat Pénztigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

326120Ż2. (Ix. 12.) hatáľozata

A l}izottság az onkormányz,ut vagyolláľól és a vagyantáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásĺĺr'ól szóló 1,7lŻ014.(vl.2') önkoľmányz:aLi ľęnclęlet 16. $ (l) bekezđćs b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján úgy hatáľoz, hogy
llozzJtjárul a -l11/oKl20t2.|1.16' KT határozattril értékesítésľe kijelolt- 1037 Bp. Itl.
Üľömfii u. 30. _- Jeles tt. 83., 2Ż17512 lrrsz.-ú belteľületi' kivett beépítetlen teľĹilet

besoľcllásťr ingatlan elidegenítćsére iľányulĺi nyilvános pá|y'ćł'zat kiíľásához a vonatkozó
ćľtékbecslćsben meghatározott 33'800.000,_ Ft t' AFA irányáľon; ą pěĺ|yázali bizJosítćk
4.300.000,- Ft;

minden egyéb szerződćses, jáĺulćkos kĺiltség a nyeľtes piłIyázi>t, Vcvot teľhe]i'

I?elkćľi az obuciai Vagyonkezelő NonpľofrtZ.lź_ta t'errtiek szeľint aptl|yźv'at kiíľásáľa ćs

leÍblytatására, l'alamint aľľa, lrogy a pá|yť:'ĺat" cľcđmćnyćĺoi szóló javaslatot

ĺlöntéshozatalľa nyújtsa be.
ľelelős: dľ. Kirclrlrof Attila' az obrrclai Vagyorlkeze1í5 Zlt. vezérigazgatĺ4a
ľ{atáridiĺ: dönĺéstijl szánrított 30 llap
(Szavĺĺzołt 8.fő bizolĺsťłgi lug: 8 igełl, egyhangił)

1l. naniľendinont: Á vĺllt l}ékásmegyeľi ĺdeiglcncs ľiac visszamilľaĺlt ingĺiságainak
óľtél<esítóse

ľuskás ľétoľ clnłjk: Kćľdćs, ćszľevćte l hiányában, Íbitcszi s'zavzl'złasta az elotcľjesztćs szgľinli
hatćx t>zati i av as l atot.
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l}uĺiapcst ľőváros III. Kerĺitet, 0buda_Békĺtsmegyeľ onkoľmányznt Pónzĺigyĺ,
Tulajĺl onosi és Va gyon nyilatkozat-kczeliĺ }lizottsĺĺ gának

32712022. (IX. 12.) hat'ározatn

A Bizottság az önkoľmánył'at vagyonáról ćs a vagyontáľgyak tblctti tulajđonosi jogok
gyakollásáľól szóló l?l2014. (vI. 2.) önkoľmálryzati rendelete 16' $ (l) bekezdése
figyelembevételével, valamint a 1 t. $ (1) bekezr:lés b) pontja alapján úgy hatŕroz, hogy

- a volt ĺdeiglenes Piac _Bp. III. keľ. 64057135 lľsz'-ú ingatlan- teľületéľől az
obudai Vagyonkezelő Nonprotit Zrt., Bp. Iil. kcľ. Szőlőkert utcai telephelyéľe
elszállított ĺśs ott táľolt 6 db. hiányĺls piaoi pavilcln értékesítésélrez veľsenyeztetési
e'ljáľás mellózésćve|hozzźĄárul Nyáľi Zsuzsanna építőmémök, ingatlan vagyon-
éľtókelo által, ŻĺJ22' július 8' napján elkészített szakćľtiji véleményében foglalt
bľ. 50.000 Fťdb, azaz összęsen br. 300.000 ľ't vételáľon a C-MAT'T KÍt. (cgi.

szőm: L3-09-Żt9037, székhely: 2021 Talritittälu, Nefelejcs utcĺr |9',
képvĺ seletében () l lé Llaszl(l' I'anrás Ĺi gyv ezeto) ľészéľe.

- A szerzĺidés ľobb feltételei: Eladó a létrojövő sz.ęľz,ődés aláitás'ělt" követĺien
lrala<léktalanul szĺbnlát állít ki a vótelárról a Vcvő ľószérc, amclyet Vevő - az
Eladó által helyesen kiállított szám\a kézhęzvétęlétol,.számÍtott 5 napon belül,
Budapest Főváľos III. KerÍ'ilet Óbu.1a-getásmegyer Onkoľmányzat l{aiffeisen
Banknál vezętętt 12001008-0013l7ĺ3_00100007 számú bankszámlájáľa ttjľténő
_ átutalással köteles megÍizetni. A biĺokba adás és elszállítás időpontját a

Vevőnek az obudai VagyonkezelŐ Nonpľoť:lt 7-,rt.-velkell egyez_Íetnie, melyet
Vevőnek saját költségén kell megoldani'

Felelős : Óbudai Vagyĺlnkezelő Nonpľo ť1 Zrt. v ezérigazgató
Határid ő : döntéslrozat a|tól sztlmitott 60 nap
(Szavazott 8.fő bizottsági tag: 8 igen, egłhangú)

o Egyebek

Puskás Péteľ elniik: Észľevétel, hozzászó\'ćts hiányában megköszöniarész.vétę]t és a Bizottság
Ĺilését 16.08 óľakor beztrja.

K.m.'ĺ_

zlhbt ľAttila
j egyziĺkłinyv-h itelt:s ítiĺ

bizottságĺ tag

ĺ'uskĺłs I'óte
elniik

Biľii
Je tő
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