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Pénzü gy i, Tu laj donosi ós Va gyonnyilatkozat-kezelő I}ĺzottsĺł ga
2022. szepte mbe r 2l-én 1 5 óľai kezdettel nregtaľtott nyílt Ĺiléséľol.

(1033 l}udapest, Fő téľ 3. I. em. 21.)

.felen vannak: Puskás Pétęr
Szkaliczki Tülrde
I)ęľcla Áaam
Faľkas Baléns
ori László
SzabĺlÁkos
Dr. Szęndrodi Csaba
tJjfalvi István
Zél'bó Attila

elnök'
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bizottsági tag,
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bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag.

.relen vannak továbbá: Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ, Burján Feľęnc alpolgármesteľ, Kléneľ
Katalin kooľdínácíós nenedzseľ, Vecsey_ľĹizes Márta f'ŕiosztályvezeto, Ihttsz-Éľsęk Anita
pénzĹigyi tlsztáIyver'et(l, Hoľváthné Kovács Andľea osztályvezeto, dr. Uľbán Péter
főosztályvezető,Dr. Király Katalin foosztályvezető, dľ' Sebők Zolttn hatósági osztályvezető,
Németh 'Ferenc, Csőke Anclrás közteľiileti tigyíntézĺik, SáÍián Henľiett kooľdinációs és

kommurrikációs munkatáľs, ĺJľ. Nagy Zsuzsanna ÓVN Zlt', Czékó Gábor ügyvezető Ónv rn.
Halmai Róbert ugyvezeto, Esernyős lbudai Kulturális és Spoľt NonproÍit Kt1', Lukács Robin
Békásmegyeri Piac Igazgtttőság Kĺl., és ĺ}iró Ágnes j egyzokönyvvezetĺj.

Puskás Póter elniik; Szęrętettel köszönt mindęnkit a Pénzugyi, 'ľrrlajdonosi és

Vagyonnyilatkozat-kezelo Bizottság 2022. szeptembeľ 21-ei ülésérr. Megállapída, hogy a
Bizottság hatáľozatképes, teljes létszáĺrrmĺil (9 f,ő) jelen vannak, az ülést l5 óľakoľ uregnyitja'
I;elkéĺi 7'ábő Attila bizottsági tagot a mai tilésről készült jegyzőkönyv hitelesĺtéséľe, aki a

t'elkćľést elfogadta.
Kéľi' szavazzanakZábó A:ĺlllabizottsági tagjegyz,okönyv lritelesítő személyéľól.

Iludapest Fiiváros III. Keľĺilet, 0buda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Pénziigyi'
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottsĺĺgának

32812022. (Ix. 2 l .) határozata

A Bizottság Ĺtgy batároz. hogy a mai üléséľől készült jegyzőkĺinyvek hitelesítoj évé 7.ába
Ättila bizottsági tagot válaszda meg.
(Szavazoĺt 9./ő bizĺlĺĺ'sńgi tag: 9 ige n, e gyhĺlngú)

Puskás Péter elniik: Ä Bizottság Ĺiléséĺe szóló meghívó kiküldósľe keľiilt, amelyen lrarminc
łlyí|t,tíz záfi rilésen táľgyalaniló napiľendi pont szeľepel. Napiľendľe töľténő ĺclvéteJľc, iiletve
levételre előterjesztćS llcm érkezętt' A meghívó szeľinti 3|. Donĺés a ,,Sporĺpaĺya J'eĺ'úiĺtá'ĺi



pľogľam" keľetěben ,,3 ĺlĺ'l spĺłľĺpúĺyĺl /btújittźsu ĺłbuda-aékasmegyeľ ĺeľťiĺetéľt" tĺźrgłú
kozbeszeľzési elĺĺjľćls eľeĺĺnlényéł'(jĺ" címu napirendhez iavíiott eltitcrjcsztćs lctt kikĹildve.
Kćrdćs, ćszľcvćtel hiányában Íbltesz sz,avał'ásra a kikĹilclött meghívó szeľinti nĺrpiľenĺlet'

Buĺlapest }'őváľos III. Keľĺilet, Óbuđa-Békásmegyeľ onkormányzat Pénziigyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkĺrzat-kezelíí Bizottságának

329 1202Ż. (IX. 2 l.) hatáĺozlta

A Bizottság ugy határoz, lrogy a napirelrĺĺet az' a|'ĺ.Jobiak szeľint tbgadja el

NAPIREND:
Nvílt ülés

1' Rendelct_tervezet az Önkĺrľm'ányzat 2022. évi összevont költségvętéséľöl szĺiĺťl
39 /2021. (Xil- 2 1 .) onkornl ćnyzat\ ręrrdelet módosításáľ,ól
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgáľmesteľ

2. Óbucla_Békásmegyeľ onkonrrány zat 2a2Ż. ćvi koltségvetéséről sző|ó 39 ĺ202 1' (XII
2 1 . ) önkoľl nlany z':ati ľendeletének vé grehaj tásaľó l szól ó táj ékoztató
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmesteľ

3. Döntés Óbuda-nékásmegyeľ Közteľiilęt-ĺ'elĹigyelet Szervezeti ós Mrikĺlĺtési
S zab tiy zaténak mó đ o sí tásáró l
Előteľjesztő: Dr. Kiss László polgámesteľ

4. Szent Maľgit l{endelőintézet NonpľoÍjt Kft. könyvvizsgáLata tétrgythan a meglćvő
szeľz-iiĺléses jogviszony a BALLA AUDIT' KönyvvizsgálÓ és Kĺinyvelő Kft-vel
további 5 évre való neghosszabbítása
Előtc rj cszt a : Czeglédy Geľgő alpolgármesteľ

5' Az. Egćszsćges Budapest Progľam keretében beszeľzett oľvostechnológiai eszkĺizök
(IV. és V. ütern) ingyenes hasznźůatba aĺlása
trlőterjesztő: Czeglédy Geľgo alpolgáľmesteľ

6' Támogatás biztosítása a Medgycssy Feľcnc Általános Iskola ľészieges nyílászáľĺi-
cseľéj ére és rrapvitoľla telepítéséľe
Előteľjeszt í5: C'ĺ.egléđy Gcľgő alpolgáľmester

7' Javaslat tulajdtlnosi bozzájarulás megaclásáľa a Medgyessy Feľcnc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Á]taiános Iskola tlclvaľán tör1énő hinta létesítćsćhcz. mirrt

éŕéknovelo beľuházáshoz
Eliĺ te rj eszt íj : C'ĺ,egl édy C eľgo al po l gáľmesteľ

g. Óbuda-ĺłék1rsmcgyeľ Vriľosfcjlcsztő Noĺipľo1it Kft. által kezeit kĺlltsćgvctćsi sorclk

nródosítása
Előtĺ:rj cszt ő : { } zeglét|y Gcľgő alpo l gármcsteľ

9. V áľos Ĺizęme l tetć s i pć n zii gy i el isb ány z:,lt mĺi ĺĺo s ításĺr
F)l iĺ teľj esz t ő : Cz,c glć,dy Üeľgó al pcl l gárnr esteľ
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l0.Az EseľnyÓs Óbudai Kultuľális ós Spĺlľt Nonpľĺlfit Kľt. által ellátott ,,Ilunranitáľius
katasztľól'áľa tękintettel érkezĺi szemćlyek ellrelyezése'' ťelaĺlat el1tfiása ćs

megállapodás megkotése
Elő te ľj eszt ő : Cz.e glé,dy Geľgo al po l gárme steľ

1 1.Eseľnyos CIbudai Kultuľális ĺis Spoľt NonpľoÍit Koľlátolt Felelosségťr'l'áľsaság 2022.

é:vi uz|eti teľvének módclsítása
El őte rj eszt łi : Czeglédy Gergő alp ol gármesteľ

12.Tulajdonosi bozzäjźlrulás megađása az önkoľmłányzati tulajdonú 1939518 hrsz.-rl,

1033 lJudapest, Szentendrei út 83. szäm alatti ingatlanon a Kĺiľösi Csoma Sándoľ Kót
Tanítási Nyelvri l3aptista Gimnázium által végzendő beľrrlrázáshoz
Előteľj cszt ő: Czeglédy Geľgő alpol gármcsteľ

13.Az onkormányzat tulaidonában ál|ó 1037 Budapest, Szőlőkeľt utca 6' szám alatti

ingatlanban iaktĺterňlet ideiglenes bťrtortaľolás célú biz-Íosítása Ób,lda-
Békásrne gyeľ C i gány Nemzeti sé gi onkoľmán y zaIa rcszér e

Előteľjeszt ő: Czeg|édy Gergő alpol gáľmesteľ

14.Az arszĺĺtÓ x.n. szókhcly bejegyzése az onkoľminyzat tulajcionában álló
Buclapest IĺI. keľtilet, belteľüĺet 18018 he|yrĄzi számú ingatlan ŻlŻ,24 m2-ęs

részénęk teľületbéĺlsti szerződésével összeÍiiggésben
Előterjesztő: Czeglédy Geľgó alpolgármesteľ

1S.Tulajdonosi hozzź$tĺrulás megadása a.Gepfud Jégkoľong Egyesület és az obutla
Hockey Academy Jégpa|ya Építĺl és Üzemeltető Kft. szĺámáľa az önkormanyzati
tulaj donú 20306 hľsz'-ťr ingatlanon elvégzendő beruhazáshoz
Előteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

1ó'D<jntés ťrj, keľületi MoL Bubi állomások kialakításáľól
Előteľjesztíj Cz.eg\édy Gergő alpolgármesteľ és Rurján Feľenc alpolgáľmesteľ

17.Koltségvetési átcsoportosítás a rászoruló fiatalok ľeggeliztetése felađat ellátása
éľdekćben
Eliĺteľj esztő : Buľj an ľęrenc alpol gárnresteľ

18.Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztĺindíjpálytuat 2an. évi
ťoľĺlulojához
Elíĺteľj esztő : T'urgonyi Dániel Absolon alpcil gáľmesteľ

l9.Nem lakás céľú helyisćg bćľbeadására bęéľkezctt pályázatok elbíľálása
Előtcľjesztő: I]ľ. Kiľóhhoĺ' Attila. aZ Óburdai Vłrgyĺlnkezelő NonpľoÍit '/,rl.

vezérigaz'gzrLőja

2a. Nęm lakás cćlťl lrelyiségek éľtékesítéséľe vonatkozÓ tulajdonosi döntćsek

meghoz.atala
Elĺĺte{eszttĺ: Dľ" Kiľclrlrof Attila. a:1. obuĺlai Vagyonkezelĺl Nonpľolit Zľt.

ver,éľigazgatőja
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2].Döntés a 1039 Budapesĺ, F'Ĺist Milán utca 3. száľr alatti épületben Iévő 65552lL4lAl1
lrľsz.-ú iroĺ1a ingatlan nriiszakilag leválasztott' 134 mŻ alapterĺiletri részćt iizlet
funkcióval béľlő SIVADÓ & cÁpon Általános Keľeskeđelmi és Szolgáltató Bt.
ľészletĺizetési kérelméľťi l
Blíĺterjesztő: Dľ. Kiľchhof Attila, az obuclai Vagyonkezelŕi Nonprofit Zľt.
vez.éľigaz,gatója

2L.Döntés a NAGY_S7^,oLÁP. Szolgáltató Bt. 1033 Budapcst, Apát utca 4' illetve 6.

szĺĺm alattí béľleményeiben végzendo béilĺji beruházás táľgyában
Előterjesztő: Dľ. Kiľchhof Attila, aZ Óbuaui Vagyonkezelő NonpľĺlÍit Zľt.
ver,éńguzgtĺtó1a

23.Tulajdonosi hozzájaľulás mcgadása a l-ĺáľomhegyck Közhasznú Egycsület részéte az
onkoľmányzat tulajdor:ában álló, 103l Budapest, Mészkij vtca,22813/1 hľsz.-ú
ingatlanon ľendezvény lebonyolításához
Előtcrjesztő: Dľ. Kiľch]rof Attila, az ibuclai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt'
vezéĺigazgatója

2 4. Dön tés e gyén i v áll alkoző m éltányossági kérelméĺől
Előterjesztő: Dľ. Kiľchhof Attila, 'd7- Óbuĺiai Vagyonkezelő Nonpľclfit Zľt'
vezérigaz.gatőja

25.A64057/9/A/300 helyľajzi számú, 1039 Budapest,I{ímző utca 6. szám alatti, 59 m2

alapteľületĺi ésa64057/l|lABa} hľsz._ú, 1039 Budapęst,Ilírnző utca 11 .sz,ámalatti,
58 m2 alapteľĹiletťr iľodahelyiség ingatlanok ifiúsági klub ťunkciójú, téľítésmentes
haszonkölcsönbe adása a GANZ Ifiúsági Miihely Egyesiilet ľészéľe
Előterjesztő: Dľ. Kiľchhof Attila, az obudai Vagyonkezelo Nonpľofit Zľt.
vezéńgazgatőja

26.A 17O05/2O/A|29 hľsz'-u, 1032 Budapest, Gyenes utca |3. szám alatti, 122 rĺŕ
alapteriiletri (az' ingailan-nyilvántartás szeľint: egyéb helyiség) ingatlan isméielt'
ptńyázatonkívĺili béľbeadása a Boĺl"BAR Kft. ľészéľę
filőteľjesztő: Dr. Kiľchhof Attila, aZ Óbudai Vagyonkezelő NonpľoÍit Zľt.
vezérigazgatója

27 . /\ 2022. ĺru gusztus 2(; - an ztlrult i ngatlanpál y taatoik
Előteľjesztő: Dľ. Kiľchhof Attila, a7. Obudai
ver,érigłv'gatója

ér1ékel ése' ili pćtly ćłzat k i íľása
Vagyonkczclö Nonpľofit Zľt'

28.Dŕjntés a Bp', III. keľ. 22Ü0713 hľsz.-ú, Tarhos u. 85. onkoľĺnányzati tulajdĹ]nú
i n gatl an pály'ćľ.ati úton ttjrténo értékestéséľij l
Előteľjesztő: Dľ' Kirchhoť Attila, az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zfi..

vez'érigazgato.ia

29.A I}p.' IĺI' keľ. 65a78l3 hľsz. <jnkolsnányz'atl tulajclonú telek éĺĺékesítćse
Elŕĺte{esztĺi: Dr. Kiľchliof Attila, aZ Óbuclai Vagyonkezelo Nonpľoĺit Z'|1.

vez.ériguzgatója
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30.Dĺjntés a Bp., lII' keľ' 1'684413 és 1,6844/4 hĺsz._ti l,aboľc kĺĺzi önkonnŕnyzati
tul aj donú in gatlanok pŕůy tnati úton tilrlénő é*ékesítéséľől
Előteľjesztiĺ: Dľ. Kiľchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zľt.
ver'éľiguzgatója

Zárt iilés

31 .Dtintés a ,,Spoľtpálya felújítási pľogľam'' keľetében ,,3 db spoľtpálya felrijítása
Óbuĺta_ g ekásme gyeľ teľĹil etén'' tfu gyri közbeszeruési e lj áľás eredményéról
Előteľj eszt ő : Cze g|éc1y Gergĺi alpol gáľnresteľ

32.Döntés a,,I}udapest III. kęr. Aquincum - Békásmegyeľ és a Budapest lĺI' keľ. Nyugat
Kelet (Pilisi feltáľó út _ Ev6) keľékprĺľos útvonalak tervęzése'' táľgyri

közbeszeľzćsi eljarás megindításáľól
Előŕerj eszt í5 z Cze gléđy Geľgő alpol gármester

33.ĺII. keľület, Rajtárs utca 3. szám alatti 63408 hrsz._li ingatlannal hatáľos (63190)
hĺsz.-ú, és a (601t6l2) hrsz-ú közterület 12 m2-es ľészének egy évet meghaladó
használata
Előteľj eszt ő : Cze glé.dy Geľgő alpo l gárnrester

34.Méi}tanyossági kéľelęm a III. keľ., Rókaváľ utcai közteľület (Hegyalja u'* BéľctetŐ
u. közötti szakasz) 400 m2-es ľészének haszná|atćwal kapcsolatban
Etőterje sztő: Czeglédy Geľgő alpolgármester

35.Méltányossági kérelem a III. kerülęt, Ürömi ťrt (61833) hľsz.-ú közteľület 15 m2-es
ľészének használata kapcsán fizetendŐ köaęľülęt használati díj tigyében
trlőteľj eszt ó : Czeg|édy Geľgő alpol gármester

36.II. keľĹilet, Kadosa utca 54., fszt. 1_el lratáľos (Ż3152/l44) hľsz'_ri közteľtilet 16 m2-

es ľéseének egy évet nreghaladÓ használata
Előteľjesztő : Czeglédy Gergő alpolgáľnresteľ

37.Iil. keľiilet, Kaclĺlsa utca 56., fszt.2-vel határos (23152/144) lľsz.-ú közterĹilet l5
nl2_es ľészónek egy évet meghaladó hasznéłlata
E lőteľj cszt ő : Cr-e gl édy Geľgő alpo l gáľmester

38.Méltányossági kćrelem a Sziget Fesztivál Ż022 terŮIet használatával kapcsolatban
Előterj eszt ő : C r,eg1 éđy Gergo al pol gáľmesteľ

39.Fellebbezés a VIII/3 1/6/2a2Ż. számú hatarclzat ellen
Blőte ľj eszŕ ő : Cze 91é đy Ci eľgő al pol gárm esteľ

40. Székhelybej egyzési kéręlem
Előterjeszŕĺi: Dľ. Kiľchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezclĺl Nonprofit Zľ.
vezérigazgatÓja

. Ilgyebek
(Szavazĺltt 9.ĺő bizotĺsťłgi tag: 9 ige n, egyhangti)
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1. napiľendi'ĺront: Rendelet_tervezet ĐZ 0nkoľmányzat 202Ż. évi iĺsseevont
kłiltségvetéséľől szĺóló 39ĺ?{r2l. firr. 21.) iinkoľmányzati ľendelet
mó'dosĺtásáról

Puskás Péteľ elniik: Kćrdós, észľevétel hiányában, ľelteszi szzlvtuásra az előte{esztés szeľinti
hat'ár oz:aIi.i avas l ato t.

BuĺIapest ľőváľos III. KeľüIet, Obuda_Békásmcgycľ onkoľmányzat Pénziĺryĺ,
Tulajdonosi ós Vagyonnyilatkozat-kczelő Bizottsĺĺgának

33$/Ż0Ż2. (Ix. 2 1.) határozata

A Bizottság ŕsgy határoz' hogy javasolja a Képviseló-testĹiletnęk ,, az onkormĺźnyzat 2022.
évi osszevant kaltségveté.yérćiĺ szóĺĺi 39/202ĺ.6ĺ1 2l') ónkormányzati rendeĺet
módosĺtĺisáróĺ" szóló ľendelęt_tervezetmegt:éĺtgyalását és képviselő-tęstiileti el<iterjesztés

szeľinti taltalommal tiiľténő eltbgadását.
(Szclvazott 9 fĺí bizottsági tag: ő igen, 3 taľlózkodós)

2. napiľondĺ pont: obuĺla_nekásmeryeľ onkormányzat Ż02Ż, évi ktiltségvetésóľől
szóló 39ĺ2021. (Xil. 21.) iinkoľmányzati ľendeletének
végľehaj tásáľĺÓl szólĺĺ tájékoztat(l

Puskás Péteľ elnłik: Kéľdés, észľevétel hiáliyában, lbltsszi szavazasra az elóteľjesztés szeľinti
hatát ozatí javasl atot.

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda_Békásmegyer Onkormányzat Pénziigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkozat-kczclő Bizottságának

ś1/2a22. (IX. 21.) hat'ärozata

A Bizottság tigy llatćroz, javasolja a Képviselo-testiiletnek az ,,oburJa-Békósmegyeľ
onkĺłrmdnyzat 2022. évi k:oĺtségvetésrőI sztilĺj 39i202 ]. (XII.20) onkĺlrmányzati
rendeleĺének végľełlajtásáľĺ\l szólĺi tújékaztątó" megtárgyalását és kćpviselőtestĹiieti
el oteľj esztés szeľinti tartaloľnĺnal torténó tudonrásul vĺitelét.
(Szavĺłzott 9.fĺí bizottsági tag: 6 igen, 3 tartózkodćłs)

3. napiľenĺli pont: Diĺntós ť)buda-ľokásmegyer Kiizteľiilet-ťelĺigyelct Szoľvezeti ós
I\{űkłidósi Szahźůyzatrĺnak módosíÍásáról

Puskĺłs Péter elniik: Kéľdés, észľevétel hiányában' Í'elteszi szava'zásraaz előteľjesztćs szeľinti
hatáľozati javaslatot.

Budapest ľ'ŕĺváľos IĺI. Kerĺilet, obuĺla_Bókásmegyer (inkorműnyzat Pénzĺigyĺ,
Tulajĺlonĺlsi és Vagyonnyilatkoz at-kezelíi'llizĺrttságának

337, /2022 " (Ix. 2 1.) hatáłrCIzata

A Bizottság úsy hatźroz,lrogy javasoija a Képviselő_tesĺĺilctnek a ,,Dďntés Óbudu-
Békći,rmegyer KözĺeľĹilet-Jbĺ'ügye!eĺ Sze rve zeĺi és Mljködés'i Szubtiĺyzaletnak
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mĺicbsiĺásóľĺił" címu előterjesztés rrregtáľgyalását ćs a kćpviselő-tęstĹileĺi előterjesztés
szeľinti tartalomnral történo elfbgaĺlását.
(fśzavazotl 9 Jő hizottsági tag: 9 igen, eghangú)

4' naĺlĺľep,di nont: Szent Maľgit llendelőĺntózct Nonpľofiŕ Kft. ktinyvvizsgálnta
táľgyában a meglévő szeníĺĺléses jogviszony a BALLA ÄUDIT
Kiinywizsgĺĺló ós Kiinyvclő Kft-vel tovĺĺIrbi 5 évľc való
meghosszabbĺtĺ{sa

Puskás Péteľ elnłik: Kérĺiés, ész.ĺevétel hiányában, ťglteszi szavaz.:ásra az előteľjeszJés szeĺinti
határozati javaslatot'

Budapcst Főváros III. Kertilet, Obuĺĺa-łtékásmcgyeľ onkoľmányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsrłgának

333/2022. (Ix. 2 1 .) határozata

A l3izottság úgy hatćtľor,, hogy a ,,Szent Maľgit Rendelőintĺjzet NonpľoJil' KÍt'
kĺlnyvvizsgólata tdrgłóban a megĺĺłv(ĺ szeĺ'ződése,s jogviszony a BALLA AUDIT
Konyvvizsgĺźlĺi és Konyvelő Kft-vel tovćłbbi 5 évre való nzeghĺ;sszabbítťlsa" tárgyil
előteľjesztés megtáľgyalását és a kćpviselőtestületi előteľjesztés szęľinti tar1alommal

történő elfogadását.
(Szavazott 9.fo bizoĺtscigi tag: 9 igen, eglhangť)

5. napirendi pont: Äz Egószséges Budapest Progľam keľetében beszerzett oľvos
technolrĺgiai eszközłik (IV. és V. ĺitem) ingyenes használatba adása

Puskás Péter elniik: Kéľdés, észrevétel hiányában, 'fulteszi sz'avaz.ásta az előtcľjesztćs szerinti
hatáľozati j avaslatot.

Buĺlnpest Főváľos lII. Keľület, Óbuda_Bókásmegyeľ ()nkoľm őnyzat Pénzügyio
Tulajĺlonosi és Vagyon nyilatkozat-kezelŕĺ Ilizottságának

334 /Ża2Ż. (tx. 21.) határozaźa

A Bizottság úgy hatáľoz, hogy
l .) az. F,gés'zsóges Buĺlapest Pľĺrgľam 2020. évi tánrogatás teľlréľę 2022-ben beszeľzett

és leszállítoLt, &z' előteľjesztés 1' számĹl męllékletét képezo orvos tcchnológiai
eszkö'zĺjkęt a Szen.l' Maľgiĺ Reĺldclointćzct Nonpľofrt Kft. riszéľe az l]mbeľi
Eľołbľľások Minisztériumĺnak trgészsćgiigyćľt Felclős Á1lamtitkárságának
jóváhagyirsa esetén ingyenes használatba adja' egyúttĺrl megbízza a Szent Maľgit
Renclęlőintózet Nonpľofit Kft.-t az. ęsz.kö'ĺ.ök iizenreltetési feladatainak 5 évľe
tĺĺr1énő ellátásával.

Ż) felkéri a'/. obuda-gekásmegyeľ Váľosĺ''cjlcsztĺi Nonpľofit Kťt'-t 'dz Embeľi
Eľoforrások Minisztéľiumának lJgészsćgtigyćr't FelelĆĺs Államtitk árs/agának az

ingyenes haszntĺlatba adás ióváhagyásĺł érciekében a szĺiksćges dokunlentumok
elkészítéséľe és felhata1m'łł.z,a a Polgáĺmestert az eszközok basz.nilIaLba adástĺhoz
szükséges iľatok alěĺírásźtr a.
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3.) felkéľi a J,egyzót, hogy a 2.) łlatározati javaslatban ľilgzĺtelt, 'az Egészségĺigyéľt
ľęlelĺĺs Allamtitkťľ íľírsbeli .}ĺivťrhagyásának lneglóte esetéĺl gĺtndoskodjon äz
előteľjesztés l. mellćkletét kćpezó orvos technoligiai eszkiizök vonatkozásában az
iizenreltetési jog targyi eszkĺjz nyilvánta$ásban történő ľĺigzítéséľől.

Fclelŕĺs: 1) Polgáľmesteľ, Szent Margit Rendeliiintézet Nonpľofit Kťt. vezetóje;
2) Óbuĺla-nékásmegyeľ Váľĺlsľejlesztĺi Nĺrnpľclĺit Kĺt' vezetője; 3) Jegyzo

ľIatĺĺľiĺlĺi: 1) -2) 202Ż. szeptembeľ 2ĺi., 3) 2022. decęmber 31.
(Szavazĺltt 9.fĺi bizottsógi tag: 9 igen, ephang'ú)

6. napiľendi non{: Támogatás lriztosĺtása a Medgyessy Feľenc ÁltĺIános Iskola ľészleges
nyílĺĺszńľi-cseréjére ós napvitorla telepítósóľe

Puskás Péteľ elnök: Kéľdés, észľevétel hiányában, felteszi szavaz'ásra az előterjesztés szęľinti
határ o zati j av as l atot.

Iluĺlapest B'íĺvĺłľĺls IĺI. Kerĺilet, Óbuĺla-Békásmcgyer onkormńnyzat PénzÍigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő l}izottságának

śs naŻŻ. (lx. 21.) hatáłrozata

A Bizottság '&gy határoz, hogy javasoĘa a Képviselő-testtiletngk a ,,Támogatás
biztosíĺťłsa a Meĺlgłessy Ferenc Áĺtalános Iskolą részĺeges nyíĺdszćlľil-cseréjére és
napviĺorla telepítéséľe" címii előterjesztés megtáľgyalását és a képviselĺĺ-tęstiilęti
előte{ esztés szerinti tartalommal ttiĺénĺi elfogadását.
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, ephangú)

7. nanirendi pont: Javaslat tulajdonosi hozz'ájńralás megadásáľa a Medgyessy Feľenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktatĺi Altalrĺnĺls Iskola udvaľán tĺiľténő
hinta létcsítéséhez, mint éľtékniivelő beľuházáshoz

Puskás Péter elniik: Kérdés, észľęvétel hiťrnyában, ĺblteszi szavazźsra az eloteľjesztés szerintĺ
hatáľozati javaslatot.

l}uĺlapcst lłiĺváros III. Kcriilct, Óbuda-Bókásmegycľ onkoľnrányzat Pénzĺigyio
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-Iĺezelő Bizottságának

33612022. (Ix. 2 1.) határozatĺr

A Bizotĺság űgy határoz. hogy
arz onkoľmirnyzat vagyonaĺól ćs a vagygntáľgyak Í'eletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
17l2aw. NĹ.2.) önkoľmányzati ľendelet 18' $ (2) bekezĺlés a) pontiában fuglaltakra
tekintettel .iavasolja a Polgálrnestenrek, adja tulajc1onosi hozzájárulását a 64a57l5 hrsz.-
ú, teľmćszetben a 1039 Buĺlapest, Medgyessy }'eľenc u.2-4. sz:źlm alattl ingatlanon tör'téno

ér1éknoveló beľuhazáshoz (hinta telepítóséhez) a FĹirkészĺi Tuclás Kozhasznú Alapítvány,
a Meclgyessy Ferenc Nénret Nemzetiségi Nyelvoktató A}talános Iskola alapítványa
számźlra (székhely: l039 Budapest' Meclgyessy lreľenc tl' 2-4., adósz'ćlm: 18218233-I-
41, képviselí: Iĺaluska Csaba MiháLy, elnok) azalábbi feltételekkei:
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A lrozzájárrrlás Ť'eltétele, hogy az építőlberuháza a felépítrnćnnyel kapcsolaĺosan lemond
nrinden tulajĺlonjogi és kiitęlmijogi igényéľó1 és azz.al kapcsolatban senunilyen jogcímen
nęrn é l me gtéľítési, besz,á'łnitttsi vagy kártéńtéSi i gérulye l.
A teľvezett beruhĺŁás kapcsán esetlegesen szĹikséges szakhatósági ćs egyéb engeđélyek,
hĺlzzájáľulások beszeľzése a FĹiľkészo Tudás Kozlrasznli Alapítvány fęlaĺlata és

ĺ'elel őssé ge, az ()nkoľm ány zat ębbél i fe lel ĺi ssé gé t k i záľj a.

A hozr.äjárulás további Í'eltétele, hogy a beruházáshoz az Eszak-Buĺlapesti 'I'ankeľiileii

Központ, mint Vagyonkezel ő is |lozzĄ árul ását adj a.

A létrehozott Í'elépítmény Budapest ľőváros III. kertilet, obuda-Rékásnregyer
onkormányzat tulajclonát kćpezi, amely a hatályos vagyonkezelési szeľződós alapjĺín,
minden további jognyilatkozat nélkĺil a vagyĺlnkęLez.ťl Esz.ak-Buclapesti Tankeľületi
Központ vagyonkezelésébe keľül'
A létĺehozott felépítmény vonatkozásźban a birtokbavételi eljáľást a vagyonkezelĺí
Íblytatja 1e'

Felelíĺs: Polgáľmesteľ
ľIatáridő: 60 nap
(Szavazotĺ 9 J(í bizĺlttsógi ĺag: 9 igen, egyhangl.i)

8. napiľenđi pont: Óbuda_Békásmegyeľ Vá ľosfej lesztő Non pľofit Kft. által kezelt
kłĺltségvetésĺ soľok mĺídosítása

Puskás ľéteľ etnök: Kéľdés, észrevétel hiányában, Í'elteszi szayazásra az elóterjesztés szeľinti
határ o zaIí j a vas l atot.

Budapest F'őváros III. Keľiilet, Óbuda_Békĺĺsmeryeľ Onkĺlľmányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezeliĺ Bizottságának

33'l 12022. (Ix. 2 1.) határozata

A Bizottság ilgy haténoz, hogy javasolja a Kĺípviselĺr-testrilętnęk az ,, obuda-]\ěkasmegyer
Váľosfejlesztő Nonpľofit Kĺł. ćłkąl kezeĺt kalnégvetési sorok mĺidosítása " címtĺ
előterjesztés megtárgyalását és a képviselo-testületi előterjesztés szeľinti taľtalommal
töľténĆi elľogadását.
(Szavazott 9fő bizoĺts(łgi tag: 9 igen, egyhanspź)

9. napirenĺlĺ pont: Városiizemeltetési pénzügyi előirányzat mĺĺdosítása

Puskás Péteľ elniĺk: Kérdés. észľevćtcl łriárlyában, folteszi szavazásta az clőteľjesztés szeríntj
|:atáľ o zati j av as l ato t'

Iluĺlapcst Főváros III. Keľiilet, Óbuĺla_Ilékásmegyeľ Onkĺlľln'ányzut ľćnzĺigyi,
Tulaj donĺlsĺ és Va gyonnyĺlatkĺlzat-kezelíĺ B izottságának

338/2ĺJ22. {Ix. 2 l.) hatúłrozata

Ą Bizottság ĺlgy hattttoz,, hogy javasolja a Képviselő-testtiletnek a ,,ĺ/ĺirosiłzenzelĺeĺĺj"^i
pćnzĺłgyi elĺÍircillyzĺlt mĺjĺlĺl.yitósĺł" címĹi eloterjesztés megtáľgyaIősćń. ćs a kópviselő'
testĹileti el ĺ:terj esztés szeľinti taľtalommal toľtćno clťogadását.
(Szavĺłzĺ;ĺĺ 9./ő bizoĺt'ľťłgi tag: 9 igen, egyhangú)
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10. nauĺľendi nont: Az Eseľnyős Ónrldai Kultuľális és Spoľt NonpľoÍit Kft. által ellátott
o,ľIumanitáľius katasztrófáľa tekĺntettel éľkező szcmélyek
elhelyezése'' Í'eladat cllátása ós mcgállapodás megkłitóse

Puskás ľéteľ elniik: Kéľdés, észrevétel hiányában, ľelteszi sz.avaz,źsta az előteľjesztés szeľinti
llatćłr o z.ati j avas l atot.

Budapest ľiĺváľos Itĺ. Kcľĺilet, 0buĺla_'Békásmegyeľ onkoľm ányzał Pénzĺigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezclő Bizottságának

339 ĺ2022. (Ix. 2 1.) hat'ározata

A Bizottság ilgy haIfuoz' hogy iavasolja a Képviselő-testĺiletnek ,fz Esernyős obuĺlĺłi
Kulturĺjlis és Spoľt Noĺłpľofit Kfi' áItal eĺlűon ,,IIumanitdľius kątclszĺróJiźľa tekintettel
érkező szeméĺyek elłlelyezése" feladat eĺIĺźtúsa és megőllclpodĺźs megkÓtése" cimÍl
eloteľjcsztés megtárgyalás'łtt és a képviselő-ĺestĺ]leti eloteľjesztés szerinti taľtalommal
töfićnő elfbgaĺlását.
Felelős: polgáľmester

Eseľnyős obudai Kultuľális és Spoľt Nonpľotit KÍŤ. iigyvezetője
Határĺĺlő: azsnnal
(Szavazott 9 fo bizotts(łgÍ ttłg: 9 igen, egyhangú)

ĺ'1. napiľendi pont: Eseľnyős Óruoai Kultuľálĺs és Sport Nonpľofit Korlrĺtolt
FelelősségiÍ Táľsaság Ż0Ż2. évi üzleti teruének módosítása

Puskás I'éter olnłik: Kéľdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazěsra az előteľjesztés szęľinti
hatfuozati javaslat 1. és 3. pondát.

ĺluĺlapest l'őváľos III. Keriitet' Óbuda_Békásmegycr onkoľmányzat Pénztigyi,
Tulaj donosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

340 12022. (Ix. 2r.) hatáľozata

A Bizottság úgy hatilroz, hogy javasolja a Képviselő-tęstĹilet sztlmŕsa'az ,,Esernyős
oburtąi Kuĺturĺiłi'ĺ ós Spoľt Nonprĺýĺt Kaľlĺiĺok Feĺelťisségíĺ Túľsasĺig 2022. évi 'ĺizteti

tervének łntidosítťł,są'' címĺĺ képviselĺ1-tcstületi előteľjesztés határĺ:zati javaslata 1 ' és 3.

pontját elfogadásľa'
(Szavazotĺ 9 'fő bizoĺtsćłgi ĺag: 6 ĺgen, 3 ĺarĺĺízkodás)

I)uskás Pćteľ elniik: Kéľdćs' ćszrcvćtcl hiányában, Íblteszi s'lava'zásra az elóteľjesztés szęľinti
hatáľozati j avaslat 2. 1>olltjźtt.

Budapcst l'őváľos ĺII. Kcrĺilet, Óbuĺla_I}ékĺłsmcgyeľ ()nkormányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyĺlnnyilatkozat-kezelíĺ tsizottságĺĺnak

34l /7,0ŻŻ. (l X. 2 l .) hat:ĺľĺlzata

A tsizottság ťlgy hatáľo'z, hogy javasolia a Képviselo-testLilet sz'álnára az ,,Eseľnyős
obrrlrt Ktłĺĺlłrális és ,S1sort Nołlpľoĺiĺ Kĺylútalĺ Felelőssógű Tá.ľsasĺ1g 2022' évi üzĺeĺÍ
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tervének móĺĺosítúsą"' cílnű képviselő_testülgti előteĺjesztés határozati javaslata 2. pontját

elÍbgadásľa.
(Szavuzott 9.fő bízolĺsúgi ltłg: 9 igen, egyhangil)

12. nanirendi nont: Tu lajđonĺlsĺ hozzájárulás megadása az iinkoľnrĺĺnyzati tulajdĺlnű
t9395l8 hľsz.-ti' 1033 Budapest, Szcntcndrei út 83. szám alatti
ingatlanĺrn a Kíĺľiĺsi Csoma Sánĺlor Kót Tanítási Nyelvii llaptista
G imnáziu m álta| v égzendő beľuh án'áshoz

Puskás Póter elniik: Kérdés, észľevétel hiárryábarr, felteszi szav'az:Jĺsta az elóterjesztés szsľinti
hatěn ozati j avasl atot'

Buđapest ľ'ővĺ{ľos III. Keľĺilet, Óbuda-Békásmegyeľ Onkoľmányzat Pénzĺigyi,
Tulajĺlonosi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizĺlttságának

342 n022. (ĺx. 2 1.) hat'ározata

A l}izottság úgy hatáĺ^oz, lrogy javasolia a Képviselő-testületnek a ,,tulajdonosi
hozzaiór'uĺtis megeulĺisa ĺłz ónkorľnĺÍnyzĺlłi tulajdorui I9395/8 hľsz'-ú, 1033 Budcry:esĺ,

SzenIenĺlľei úĺ 83. szćĺm alatti ingaĺlanon cl Kőrosi C'sĺllłzcł Sĺindoľ Két Tanĺtcisi NyelviÍ
Bĺlptistcl Gimnázium tílĺtll végzendő beľtłhózcishoz'' címii elĺĺte{ęsztés megtáľgyalását és

a kćpviselo-testületi előteľjesztés szeritlti ta(alomnral totćnő elfbgadását'
(Szewĺlzotĺ 9./ő bizotĺsógi lag: 9 igen, egłhangý)

13. naoĺľendi pont: Az onko ľmányzat tulajdĺlnĺ{ban áIlĺi 1037 Budapesto Szőlőkert utca
6. szám alatti ĺngatlanban ľaktárteľület ideiglenes bútortáľĺllás cólú
biztosítása obuda-Bókásmegyeľ Cigány Nemzetiségi
On kĺlľm án y zat'a ľészóre

Puskĺ{s Pétcr elniik: Kĺjľclĺis, észrevétel hiányában, ĺblteszi szavazásta az előteľjesztés szqinti
hat:ćtľ oz ati jav a sl ato t.

Buĺlnpest Fővárĺls IIl. Keľület, Óbuĺla_Békásmegyeľ onkoľmänyzat Pénzůigyi,
'ľulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezeliĺ Bĺzottságának

3&/2,a22. (Ix. 2l.) hatńľozata

A l]izĺlttság ťrgy hatátcz, hogy javasolja a Képviselii-tęstĺiletllck az, ,,()nkoľmťiłlyzcłl
tuĺąidonćĺbĺłn ĺilĺĺi } 037 I}uĺĺa7łęsĺ, Sz(iĺťikeľÍ xłtccł 6. szťim aĺalłi ingatĺĺłnbĺłn rĺlkĺťiľłeniĺeł
iĺleigĺanes, hzłĺoľtciľtlĺĺis cé,łti bizto.gíĺĺ'isa oĺluĺlĺl-Békťlsmegyer Cigóny Nełnzeĺiségĺ
()nkĺlľmťiny:ĺłtc ľésĺćľc'' cínru előte{esztés megtáľgyalását és a képviselő-tcstiilcti
előteľj esztćs szeľi nti taľtalomnral tĺlľténĺ'l el lil gaclását'
(Szavazĺsĺt 9 ftí hizotĺ,sĺigi tag: 9 igen, egyhangú)
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LŁ._napireld!_p0Ę! Az ÁľszÁĺ.rÓ Kťt. szikhely bcjcgyzóse az Onkonnányzat
tulajďonában ńlló l}uĺlapest III" kcľiilet, belteľĺilet 18018 helyľajzi
számri ingatlan 272,,?4 m2-es ľészének területbóľlcti szerzĺĺđésével
łisszefiiggésben

Pusk:ís Péteľ elnłik: Kéľclés, észľevćtelhiányában, ťelteszi szavazasra az eloteľjesztés szeľinti
hatáľozati javaslatot'

Budapest l'őváľos ItrI. Keľĺilet, ibuda_Békásmegyeľ onkoľm ányzat Pónztigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kczelő Bizottságĺĺnak

344 /2a22. (tX. 2 1.) határozata

A Bizottság úgy hatátoz,, hogy javasotja a Képviselő-testiiletnek a ,,ÁT'SZĺĹLL} K,Íi

székhety bejegłzése az Önkormcinyzat tulaidclnćłban ĺillĺj Bĺłđapest III. keriilet, belter'üleĺ
t8()I8 helyľajzi szĺjmli ingatĺan 272,24 m2-es ľészének ĺerlłleĺbĺjrĺeĺi szerződé'ĺével
összefüggĺtsben" cimu előterjesztés megtárgyalását és a képviselo-tęstülęti előteľjesztés
szęrinti tartalonrmal töľtónő elÍbgadását'
(Szavuzoĺt 9 fő bizottsógi tag: 9 igen, egyhaĺłgú)

15. narriľendi pont: Tulaidonosihozzájärulás megadása a Gepáľd Jégkoľong BgyesĺĺIet
és az Obuda Hockey Acađemy Jógpálya Epítŕĺ és Uzemeltető Kft.
számára az łĺnkoľmńllyzati tulajdonú 2030ó hrsz.-rĺ ingatlanon
elvégzendő beruházáshoz

Puskás Péteľ elntĺk: Kérdés, észrevétel hiányában, 'ľelteszi szavazásra az elŐterjesztés szerinti
határ ozati j ava s 1 atot'

Budapest Főváľos lII. Keľtilet, Óbuda-Békásmegyer onkoľmányzat Pónzĺigyĺ,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő BDottsĺĺgának

345Da22, (IX. 2 1.) hatáłrĺlzata

A Bizottság úgy határoz' lrogy javasolja a Képviseló-testliletnek a ,,tuĺajĺĺĺlł'tĺlsi
hĺnzĺ}jĺiľulĺ\'s megtłĺłĺisa cl Gepárĺl ,Ićgkĺłľong ĺigyesület ós az Obuda Hockey Academy
,légpĺhtya Epít(Í és ťJzemelteĺći Kít. számťlľa clz ĺlnkorłnciľlyzclli lt'łĺaĺdonú 28a6 hľsz.-ti
ingatĺanon eĺvégzendĺi beruhĺízĺishaz" cíĺĺlu elĺiterjesztés megtáľgyalását és a képviselő-
testĹilęti előteľj esztós saeľinti taľtalonrmal torténő el ľogaclását"

(Szavĺłzĺlĺt 9./ő bizałtsćĺgi tag: 9 igen, eglłlangú)

16. nĺlpiľenĺlĺ pont: Dłintós ílj, kcľĺilcti MoL Rubi állomások kialakításáľól

Puskás Pěteľ elniik: Kóľclćs, észľevétel lriányitban, fblteszi szavaz:ásra az elĹiteľiesztés szeľinti
ĺlatáľozati j avaslatĺll".
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I}uĺlapcst Főváros III. Keľütet, Obuda_Békĺ{smegyeľ Ünkoľmán:yznt Pónziigyi,
Tulajdonosi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

3 4(l l2ll22. (Ix. 2 1') hĺt&ľozata

Ä Bizottság úgy hatĺiroz, hogy javasolja a Kópviselő-testületnek az ,,Donłěs lii, ker'üle.ti

MoL Bubi állomťłsok kicilakĺtcisciról" aimu elĺlteľjesztés megtárgyalását ćs a kópviselći-
testüle ti e lőteľj e szJés szeľinti tar1alommal töľténő elfo gad ását.
(Szavazott 9 Jő bizottsógi tag: 9 igen, egłhangú)

17. napiľenĺli nont: Kiiltségvetósĺ átcsopoľtosítás 
^ 

ľászoruló fiatalok ľeggeliztetósc
feladat ellátása éľdekében

Puskás Póteľ elnłik: Kéľdés, észľevétel hianyában, Í'elteszi sr,avaz,ástaaz elóterjcsztés szcľinti
határ ozati j av as lato t.

Budapest Fővĺĺros III. Keľĺilct, ť)buda-Békásmegyer Önkorm'ányzat Pónzĺigyĺ,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő llizottságának

341 /2022. (IX. 2 1.) hatáłrozata

A Riz.ottság iĘy hatźltoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ,,Köllségvetési
ĺźtcsopoľĺosítds a rászoľuló ./iatalok ľeggeliztetése feladat ellótósą érdekében" címii
előteľjesztés megtáľgyalásĺĺt és a Képviselő_testúleti előteľjesxés szeľinti taĺtalommal
történĺj elfogacĺását'
Feleliĺs: Polgármester
Hatáľĺĺlő: 30 nap
(Szavazoĺt 9 fő bizottscigi tag: 9 igen, egłhaą4ú)

18. nanirenđi pont: Csatlakozás a l}uľsa řIungaľĺca ľelsőoktatĺ{si Osztłinđíjpź,ilyńzat
Ż023. évĺ ford uló i'őthoz

Puskás Péteľ elnłik: Kérclés, észľęvétel lriányában, felteszí szavaz'ästa az elĺĺteľjesztés szeľinti
hatáľozati javaslatot.

Rudapcst Főváľos III. Kertileq Óburla-Békńsmegyer onkoľmányzat Pónzügyi,
Tulaj ĺlonosi és Vagyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

348lŻ0Ż2. (lx. 2 ĺ .) hatĺĺľozata

A Biz<lttsiłg úgy határoz, hogy.jĺrvasolja a Kópviselő-testületnek a ,,Csaĺlakozĺjs ą ]|uľsa
Ihlngaricel Feł'yőoklutćĺ';i Ösztłiłłĺlíipályázat 2023. évi.t'brduĺ(ljťłłĺOz" ęímlf clőterjesz.tés

megĺáľgyalását ĺĺs a képviselő-testĺileti előterjesztćs szerinti taŕĺrlommal ttjľténii

elfugadását.
(Szavazott 9./ő bizottsógi tug: 9 igen, egłhclngú)

13



19. naĺliľendi ľlont: Ncm lakás có!ú helyĺség béľbeadásĺĺľa beéľkczett páIyńzatok
elbíľálása

Puskás Péter elnłĺk: Kéľdés, észľevétęl hiálryában, Í'elteszi szavazásta az elote{esztés szeľinti
bat/,tt o zati.i avas I atot.

Buĺlapest Főváros III. Keľtilet, Obuda-Bókásmegyeľ Onkoľm ńnyzat Pónziigyi,
Tulaj ĺlonosi és Yagyonnyĺlatkozat-kezolő Bizottságának

349 /Ż022. (Ix. 2 l.) bntározata

A Bizottság az Önkormtnyzat tulajdonában á11ó egyes vagyontáľgyak bérüeadtsfuól
szólĺi 91201,5' (ĺI. 1ó.) önkormányzati ľendelete 93. !i (1) bękęztlésében kapott
ĺ'elhatalnrazás és ugyanezen paragľafus (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy

a 18267/3lLlĺ'2ĺ hľsz'_ťt, 1033 l}udapest, ĺ_Jaľrer Pál utca 16. szám alatti,25 mŻ

al apterületű, önkormányzati tulaj donťr iľodahclvisós tekintetóbcn
magánszemóly (lakcím: 1039 Budapest, ) és tl' Occan's f)ream
Szolgáltató Bt. (szókhely: 1162 Budapest, Dobó utca 64., cégiegyzékszam: 01-06-
766689, adoszam: 22|01745-2-42, képviselő: Kozma Viktóľia ügyvezető) péĺlyćzőkat
záľtkłiľÍĺ licitľe meghÍvja, ahol a kiinduló tlr ahavi bérleti đíj tekilltetébęn 65.000'- Ft,
a licitlépcsĺl 1.000,_ Ft. A licit nyeľtesével az obuclai Yagyonkezelő NonpľoťltZrL,mint
megbízott, egyben meglratalmazott ŕital képviselt Budapest F'őváros III' KeľĹilet obuda-
Békásn-regyeľ onkormźtnyzat 5 éves határozott ĺdőtaľtamľa bóľleti szeľződést kłithet
a tsuclapest Fővaľos IIi. keľĹilet Óuuda-getásmegyeľ onkoľmányzatának a:Z

onkormányzat tulajdĺrnában álló ęgyes vagyontárgyak béľbeađásáľól szó|ő 912015. (II.

16') ĺĺnkoľmányzaLi rendelet 96. $ (3) bekezdés b) pontja alapján.

A béľteti szeľződésbĺ:n ľłigzíteni szükséges, hogy a bérleti díj jetenleg ÁFA-t 
''emtarta|maz, azonban, na a noľn eaĺl.ő 'ai ingatlan bérbcadása tekintctében Áľł

kiitelessé válik, akkor a l}órbeadó a jogszabáIy által etőĺľt ÁFA móľtékét a most
megh atáľozott bérleti díj ľa, mĺnt adĺialapra felszámítj a'

A béľleti díion fblül a Bćrlőnek meg kell fizetnię a Bérbeadó által megállapított,
minclenkoľi szenrétátalirny összegét.

A bćľleti szerzĹiĺlésberr ľögz-íteni kell" hogy a teľvezett ľrinkció nregvalósításához
szükségcs szakhatósági ćs egyéb engeĺlélyek,hozz,ŕljtłru|ások, nyilatkclzatok beszeľzésę a
ĺ]éľlő feladata ćs fblelőssége, az onkomrányzat ebbéli ťelelősségét kizáqa.

A béľleti szeľződés mcgkötósónek feltétele aI'ćůyáz,o ľészérĺil tlenyújtott, az, állalni illetve
a illctve a székłrelye/állandÓ lzrkcíme szeľinti önkoľlnányzati aĺlóhatósággal szenrberr adÓ-

vagy adók ľrĺicljáľa behajĺandÓ köztaľtozásĺlk tekimetében kiállított nenrleges igazolás
(vagy. ĺlmennyíben aZ ađóhatĺlság szźlmára fizetési keĺlvezményt (adÓméľséklés.

elengetlés, vagy |1zetć,sí konnyítés) engedélye'zelt, azez'tigazoló rlokunrentunr)'

A bćľleti szcľzoĺlósben ki kell kötlri, hĺlgy a 'Béľbeadó egyoldalťl nyilatkclzattaI - 2a23'

.ianuár 1 ' nap.játol- a KSH által hivatal osanköz.zétętt elaza évi infláció (azaz atárgyévben
atáĺgyć,vetmege\íizo ćv átlagos logyasztói áľincle.< váIto'zásźnak mcgf"clelő) mćrtćkćnck
megĺelelő összeggel erneii a béľleti cĺí.jat, eĺľe Béľbeadó ezirányu intózkeĺlćsćt követően.
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visszameniileges hatállyal keľül soľ.

Az 0nkoľmányzat Képvĺsclő_testiilctónek nz Önkoľmányzat tulajĺlonában rłlló
cgyes vagyĺlntárg5lak béľbeađásĺĺľól szől'ô 9ĺ2at5. (II. 16') tinkoľmänyzati ľenĺlclete
92. $ (6) bekezĺIés alapján a nyeľtes Pátyázónak a béľleti díj háromszorosĺĺnak
megfclcliĺ tisszegiĺ megszeľzési díjat kell Íizetnĺe, míg a 92. $ (2) bekczdése g) pontja
szeľĺnt (n p,ály'áłzati fclhívásban ľiigzítetteknek megfelelően) a béľleti szerziĺĺlés
megkłitésekor a fĺzetendő bérleti dĺj (+ szemótátalány) háromszoľosának mcgfclelő
iisszegiĺ óvadékot, mint szenődóst bĺztosító mellékkłitelezettséget kell a Béľbeadónál
letétbe helyezníe.

A béĺleti szeľződést köĄegyzói okiratba kell foglalni, melynek kcĺltségei a Béľlőt teľhelik.

Felelős: az Óbudai Vagyonkezelći Nonpľofit ZÍt". vez&igazgatója
Határidő: a döntést követő 60 nap
(Szavĺlzoĺł 9 fĺÍ bizottscigi tag: 9 igen, egłhangú)

20. naniľendi pont: Nem lakás cólr'i holyÍsógck órtókesÍtóséľe vonatkozĺĺ tulajĺlonosi
döntések meghozatala

Puskás Péter elniik: Kéľdés, ész,ręvéte| hiányában, egyben tęszi ťsl szavazásra az előteľjesztés
szerinti hatáĺozatij avaslat négy pontját.

Budapest ľ'őváľos III. Kerületo Óbuda_Békásmegyeľ Onkorm áłnyzat Pénztiryĺ,
Tulajdonosĺ és Varyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

3s0l20ŻŻ. (Ix. 21.) határozatt

A Bizottság az önkormányzat vagyonĺíľól és a vagyontaľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásaľóI szóló ĺ'7ĺ2aA.(vI.2') önkormányzati ľendelet 10. $ és 16. $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott fęlhatalmazás alapján űgyhatátoz, hogy

1) hozzájárul a Képviselő-testĹilet 1l4l20l1. (II.24.) sz. hatćtrozatŕxal értékesítésľę
kijelölt 1032 Buĺlapest, Kiscelli u. 76. C.lh.' t7309l0lcl1 hľsz-ú, 143 nr2-cs
alapteľületit üľesen álló iroda, raktár helyiség elidegenítésćľe iľányuló nyilvános
ptĺLyazat kiírásához a vonatkozó értékbecslésben meghatározott 18 200 000 rt
iľányáĺon; apá|yćnaĹi biztosíték 1 820 000 Ft;

í]blkéľi a'- obudai Vagyonkezelo Nonpľo fit Z*-t a fentiek szeľint a pá|y uzat ki íľásaľa
ós leľolytatására, valamint ama, hogy a ptllyź,zat eľedményéľől szóló javaslatot
clöntĺóshclzatalľa nyuj tsa be'
Feleliĺsl obuaai Vagyonkezelo Zrt. vezérigazgalÓja
Hatáľidŕĺ: döntéstől számított 30 nap

2) hazz'itjilrul a 1039 Buđapest, Hunyaĺlĺ u. 58-6(). B. ép. pinceszinto 6291610ĺB/I
helyrujz,i sz,ćĺm,h, 22 nŻ alapteľĺiletii üľesen álli raktáľlrelyiség elidegenítésćľe
iľányuló nyilvłinos pály'ázat kiíľásához a vonatkozó ćrtćkbĺlcslésbeĺr
nreglratáľozott 4.300.000.-Ft (AFA nrentes) irányáľĺ:n; a ptůyźuati biztosítćk
430.000.-Ft;
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felkéľi u' ob,'ĺlai Vagyonkezelo Nonpľĺllit 7-łt-t a ťentick szeľillt a pćiyázat kiíľásáľa
ós leŕblytatásáľa, valarnint aľra, hclgy a pályźa:at eľeĺlmćnyéľől szĺ5ló javasiatot
dĺjntéshozatalľa rry ťrj tsa be.
Fcleliĺs: dľ. Kiľchlrof Attila, az Óbudai Vagyoĺrkez ęlo 'Ĺrt. vezéľigazgatÓja
Határidő: folyamatos

3)hozz:iĄarula 1039 Budapost, Kabaľ u.5. íiildszint' 64057/3ĺAll24 hclyľajzi szánrú,
63 m2 alapteľületti üľesen álli egyéb helyiség eliĺlegenítéséľe irányrrló nyĺlvárros
pályŕnat kiíľásához a vonatkozó óľtékbecslósben nreghatáľozott 29.860.000.-Ft
(Árł mentes) iľányáľon ; a pćĺ|y /azali biztosÍték 3.000' 000. -Ft;

felkéľi az obudai Vagyonkezelő NonpľoÍił.Z,tt-t a ťentiek szeńnt apěůytnat kiíľásáľa
és leÍ'olytatćstra, valamint aľľa, hĺrgy ł p'{ůy'azat eľedményéľől szóló javaslatot
döntéshozatalľa nyújtsa be.
Felelős: dľ' KiľchhoťAttila, az Óbudai Vagyonkeze|o Zrt. vezérigazgatója
Határidő: folyamatos

4) hozzáj/arul a 1033 l3udapest, Zab u. 4., 1891a/77ĺA/5l helyľajzi sztlmu,78 m2
alapterületű tiľesen álló iroda elidegenítéséľe irányuló nyilvános p'Íůyázat kiíľásához
a vonatkozó éľtékbecslésben meghatározott 3 3. 5 3 0. 000. -Ft (ÁF'A mentes) irányáľon;
a pály ćnati biztosíték 3.400.000._Ft;

felkéri az Óbudai Vagyonkezelĺi NonpľoťttZ-,rŁ-ta funtiek szeľint apályázatkiíľására
és lefblytatástĺra, valamint aľľa, hogy a páiyćvat eredményéľől szőli javaslatot
döntéshozatalľa nyújtsa be.
Felelős: dľ. Kiľchhof Attila, az obudai Vagyonkezę1o Z'rt. vez&igaz'gatija
Hatáľĺdő: fblyamatos

(Szuvazott 9 fő bizottsági tag: 9 ig,en, eg1łhaný)

Puskás Péteľ olnłik: Kéľdés, észľevétel hiányábarr, t'elteszi szavazásra az elóteľjesztés szeľinti
határ cl zati j avas l atot.

Budapesf Főváľos III' Keľtilet, obuda_Békásmegyeľ Onkoľmńnyzat Pónziigyi,
Tulajdonĺlsi és Vagyĺln nyilatkozat-kezelő Bizottságának

351 lŻ(l2Ż. (Ix. 2 1.) határozata

A l]izottság az onkoľměnyzat trrlajcĺonában á1lÓ egyes vagyontáľgyak béľbeadásáľól
sróló 912015' (II. 1 6.) iinkoľm ŕlnyz.ati ĺendelet 100. $ (6) bekezdése figyelembe vételével
ugy h:atároz, hogy
a65552ĺ14lA/1hrsz.-u, 1{}39 Budapest' Fĺist Mitán utca 3. szánr alatti, 160 ĺnZ-ęs iroĺla
ingatlan nrtíszakilag leválasztott I34 m2 alapteľületű ľész.e, mint bćľlemóny tckintctćbcn
ĺ-ęlhalmozott telies béľleti díitartoz'ćts_2.t51.306,_ Ft*vonatkozásirban az ingatlant bćľiĺ5

StvADo & GÁBOR Általános Keľeskeĺlelmĺ és Szolgáltatĺi lit. (székhely: l039

2l.napirendipont: Dłintés a 1039 Budapest, Ftist Milán utca 3. szám alatti ópĺiletben
lévő ó5552 / l 4 / N l hľsz._tĺ iroda ĺngatlan műsza kĺla g leválasztot t, l34
m2 alapteľiiletĺi ľészét ĺizlet funkcióval bóľliĺ SIVADO & GÄBOR
Altalános Keľeskedelmi és Szolgáltatĺĺ I}t. rćszletfizotósĺ kóľelmériĺI
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Budapest' Hínrző tltca 12., cógjegyzĺikszánr: 0l-06-1l3500' ađószáľrl: 2820583Q-2-41.
képviseló: sIXCoNSUM Kęręskęclelmi Kĺt., Gábor Diana Nicolęta ügyvezető)
legfeljebb 18 hónap futamĺdejíĺ ľészletťizetési ĺncgállapodást kłithet a jelen
határozatról szóló hivatalos éltesítés átvétclét kovető 30 napos hatáľidőn belül azzal, hogy
a megállapodás megkötćsivel egyidejĹileg (a t-ennálló díjhátľalćk 20o/o-a mćľtćkĹi)
430.Ż6lr- Ft beÍizetést kell teljcsítenic, a fennmaĺadó tartozást a Ptk. 6:a8. $ (1)

bekezdése szerinti kósedelmi kanrattal növęlt összegben kell visszaÍjzetnie.
A Bćrlonek tudomásul kell vennie, hogy a töľlesztőľćszletok megfizetćsének határideje
minclęn lrÓnap 15. napja, továbbá, hogy amennyiben báľĺrrely törlesztőrészleteÍ, továbbá
az aktuális béľleti díjat nem vagy ľćszben, illetve késedelmesen teljesíti, vagy a

megállapodást az előírt hataridőn bęlül nem köti meg, úgy ľészlett-lzetési lehetőségét
eiveszti, és a ĺ.ennmaľadó taľtozása a további ktiltsćgekkel és jáľulékokkal együtt a

késedelembe esés napján esedékessé vźůik, ezért köteles azt egy osszegben, jáľulékaival
egyiitt a' obudai Vagyolrkezelő Nonpľofit zrt. felé nregfiz.etni' Tuđomásul kell vennie
továbbá, hogy a ľészletfizetési megállapodás meg nem kötése illetve az abbxl Íbglaltak
be nem tartása ęsętén bérleti szęľződésę ĺ'elmondásra keľiil, továbbá az obudai
Vagyonkezelő NonpľoťltZtt. vele szembęn kövętelésétiogi eljáľás kcľetében óľvényesíti'
Feleliĺ s : ĺ1ľ. Kiľchho ĺ' Attil a, az Óbudai V agyonkez ęlo 7-'rt' v e'zéri gĺl:ł,gaLój a

Hatáľidő: folyamatos
(Szavazott 9 Jő bizottsógi tag: 9 igen, eghaĺzgú)

22. naĺliľendi pont: Dłintés a NAGY_SZOL,^R Szolgáltatĺi Bt. 1033 Budapest, Apát
utca 4. illetve 6. szńm alatti béľleményeibcn végzcndő bérlői
beľuházás táľgyában

Puskás Péteľ elnłik: Kérđés' észrcvétel hiányában, felteszi szavaz.ćnra az előteľjesztós szeľinti
lrataľozati j ĺivaslatot'

Budapest Főváľos III. Keľiilet, Óbuda-Békĺ{smcgycľ onkoľmányzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

35Ż12022. (ĺX. 21.) hatá ľozata

A Bizottság az Onkoľmćtĺyzat vagyonáľĺil és a vagyontáľgyak feletti tulaidonosi jogok
gyakorlásáľÓl szóló 17/2014. (vI. 2.) iinkormányzati rendelet 18' $ (2) bekezdés b)

pontjábarr kap<ltt fę|h'aa|m'łz-ás alapján javasolja a Polgáľmesteľnek' lrogy a NAGY-
SzoLÄR Szolgáltatĺĺ Bt. (székhely: l033 Budzrpest, Apát utca 4'. cćgjegyzékszárrl: 01-
()6_765872, aĺlĺiszám: 21982?89-2-41, képviselő; Nĺrgy |.ás'zlő ugyvez,eta) szárnáľa. aĺlja
tulajdonosi hozzáj'ílrulásírt a'z allala béľelt 189t0/98/A/85 hľsz.-ťr, l033 Budapest'
Aprłt utca 6. szám alatti, 55 m2 alapteriiletu, valamint a 1033 Budapest, Apát utca 4.

szánr alatti. 55 m2 aIapteľĹiletĹi iizlethclyisóg ingatlanĺlk vĺ.lnatkozásában, Żl

béľleményckbcn a Bćľlő által elvégzerrĺĺő. BéľbeadÓľa taftozc> kiviĺelezési
munkálatokhoz' Ą bęruházás ľcltćtclrendszcĺćt a l]ćľbęadĺi és a 'Béľlti kcizött kötendő
kiilfu rnegállapodás ťoglalja magába.

A Béľlő álĺal, saját költsĺ3gen végzend(s beľuházás rnűszaki taľtalma: a bćľlemćnybcn łt

tfusasház csapadékvíz és szennyvíz' aIapvezetćkei cseľéje murrkálataival osszeŕiiggĺi
lrelyľeáll ítási m unkálatok'
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.Ą Bérlő jogosult * legfeljebb 1.027.392,_ Ft * AFA' azaz bľuttó, t.304.788,- l"t
łĺsszeghat:íľ eľejéig kiiltsćgeinek bóľbeszámítás litján tiiľténő mcgtliľítósćhez' a
mindenkori havi béľleti díjak 507o-ának méľtćkéĺg.

A béľbeszámításľa Bérbeaĺĺó és Béľlő közott kiitendo ktilon megállapodás keľetébcn
keľülhęt soľ, mely taľtalmazni ľog]a, hogy a bérbeseárnítás f'enti összegben tĺlńénő
éľvényesítóse az elfogaĺiott mĹĺszaki taľtalom teljcs köľii, I. osztályú minőségben tciľtént

megvalósulása esetón lehetséges, mely kĺiľĹilményt a nrťíszaki átadás-átvćteli eljáľás soľán
jegyzőkönyvileg is rcigzíteni kell.
Felolős : az Óbudai V agyonkeze l ő Nonpľo Í1t Zr t. v e'zéri gazgatój a
Határĺdő: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 9 fő bizottsági tag: 9 igen, egłhangu)

23. naniľendi pont: Tulajdonosĺ hozzájĺĺľulás megaĺIása a Háľomhegyek Kiizhasznű
Egycsĺilct ľószóľe ilZ onkormányzat tutajĺlĺlnrĺban ű!llő, 1031
Budapest, Mészkő utca, 22813/1 hrsz"-ri ingatlanon rendezvóny
lebonyolításához

Puskás Péter elnłik: Kérdés, észrevétel hiányában, feltcszi szavazttsra az előteriesztés szerintí
határ o zati j av as l ato t.

Budapest Főváľos III. Kerĺileto Óbuda_Békásmegycľ onkoľm ányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkĺlz at-keze|ő Bizottságának

3s3l2022. (IX. 2 l.) hat'ározata

A Bizottság az onkorm tnyzat Képviselő-testĹiletének az Önkoľm źnyzat vagyonáról és a
vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 17ĺ2014, (VI.2.)
önkoľnrányzati ľenđelete 16. $-a alapján ťlgy hatáľoz, hogy

tulajdonosi hozzäjirulását adja a Háľomhegyek Kłizhasznú Eryesület (székhely:
1031 Budapest, Saľoglya utca, 22745 hľsz', rryilvántaľtási szám: 01-02-00l4132'
adószám: 18148068-1-41, képviselő: Kőváľi Kľisztina Mónika elnök) számára az
onkoľmányzat tulajdonában álló' 1031 Buclapcst, Mészkiĺ utca, 22813lt hľsz.-ú
ingatlannak, 2022. szeptemlrer Ż4. napján tiiľtóníí kultuľális ľendezvény
hagyományos utcánkónti főzőverscny _ lebonyolításńľa ttĺrténő' téľítésmentcs
biztosításához.

A térítésmentęs hasznćĺlxba adás jĺlgalapját Magyaľország helyi onkonnányzataiľól
szó1ó 2011. évi C]LXXXIX töľvény 23.$ (5) bekezdés 13. pĺlntja képezi: a helyi
kozművelődésí tcvókenysćg támogatása' a kulĺrrľális ciľcĺkség hclyi vĺ3c1elme'

A, hozz.Ąŕlľtrlás kizáľólagosan az ingatlan tcľĺiletćnck (ncnr kizáľĺ}lagos) irasznillatáľa
vonatkozik, koz'm.tiszolgáltatást nem tartalmaz' A tula.idonosi hĺrzzájáľulás nem zárja ki
az esetlegeseir szükséges más lratósági engeđélyek illetve egyéb lrozzájárrrlások.
nyilatkozatok Háľonrhegyek Köz-hasznil EgycsĹilet általi beszeľz-ésének kiitelezettsćgćt'
azokat neĺI} lrelyettesíti. A ľenĺlezvénnyel kapcsolatos valanrennyi, esetleges
tlrunkavégzést a Háľomhegyek Koz'hasznu Egyestilet sa.iáĺ költségĺĺn, mcgtćľítćsi igćny
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nélkiil kŕiteles elvégezlri, elĺjzőekkel kapcsolatosan a7. onkoľmányzattal szemben
semnrilyen jogcímen nem támaszthat kovetelést.

Ä Háľomhegyek Közhasznú ligyesülct a ľenclczvénnyel kapcsolatos valamennyi
esetlegcs munkavćgzést köteles ťlgy nregszeľvezni, illetve a ľendezvényt olyan módon
lebonyolĺtani, lrogy az a köľnyék lakóinak nyugalmát ne zavaľja, a köľryezo ingatlanĺ:k
illetve iclen ingatlan többi ľészének ręlrdeltętésszęru használatat ne akadá|yozza. A
ľenĺlezvény beĺějezését kijvetően köteies a használt ten-iletrészt kiüríteni. az esetlegesen
f]elhalnrozott hulladékot elszállítani, az eľedeti állapotot teljes kiiľrien helyľeál1ítani.

A Háromlregyek Közhasznťr EgyesĹilet kłiteles gondoskodni az ingatlan állagának
megóvásáľól és a ręndęltetésszeľĹĺ haszntúatrÓl... A beľendezési, fu]szeľelési tráľgyakban,
épülettartozékokban, szeľelvónyekben a nem ľendeltetésszeľťr vagy gonĺlatlan
használatból bekövetkező ľongálások' káľok (ideéľtve a vele kapcsolatban áliÓjogí vagy
természetes személyek által okozott káľok) kijavításának, elhárításának kötelezettsége és

költsége a Háromhegyek Közhasznú Egyesületet teľheli.

Az onkorm ányzata rendezvény soľálr esetlegesen bękövętkező balesetek, káľesemćnyek
tekintetében Íblelősségét kifejezettenkiz'ćtrja. A ľendęzvćny 1ebonyolitŕsával kapcso1atos
Íblelősség (ideértve a személy- és vagyonvéĺlelmet, a járványügyi helyzettel kapcsolatos
intézkędéseket, a szükséges higiéniai feltételek biztosítását stb.) teljes köľuen a

Ilaľonrhegyek Kijzhasznri Egyesiiletet teľhęli, ezzel összefiiggćsŁlen az Onkormányz,iltal
szemben semnrilyen igényt nem éľvćnyęsíthet.
F"elelős: dľ. Kirchhof Attila, az, obuđai Vagyonkezeló Zrt. vez&igazgatija
Hatáľidő: folyamatos
(Szavazĺstt 9 ftÍ bizĺlttsĺigi lag: 9 igen, epĺlangú)

24. napiľendĺ ĺlont: Dłintés egyéni vállalkozó méltányosságĺ kéľelméľőI

Puskás Péteľ elnłĺk: Kérdés, észľevétel hiányában, 'fbltęszi szavazásra az előteľjesztés szerinti
hatáľozati j avaslatot'

Budapest lłőváros III. Kcrĺilct, Óbuda_Békásmegyeľ Onkoľm íłnyzat Pénzĺigyi'
Tulajĺlonosi és Vagyonnyilatkĺlzat-kezeliĺ l}izĺlttstĺgrĺnĺlk

35412022. (Ix. 2 1.) hatítľĺlzata

A Rizoftság a Polgári l"ĺiľvénykłinyvrćil szó|Ó 2013' évi V. töľvény 6:336' $ (2)
bekezdćsének figyelenrbe vételével, valanrint az Önkornrányzat vagyanáról' ęs a
vagyontáľgyak feletti tulajĺlonosi itlgok gyakoľlásáľÓl szóló 17/2a14. (vI'2')
önkĺlľmťłlryzati ľendelet 16.{i b) pontjában kapott felhatalmazás alapján ťrgy lratáľoz, hogy

az örrkoľrrráĺyzati tulajdonú 18910/98/A/1 hrsz.-ťl. l033 l}uĺtapĺ:st. ľlĺlglyir utc:t 5.

szám al'alti, 54 rrr2 ala1rtertilettí iľodahelyisógct béľlĺi egyéni
vállalkazó (sr'ékbe|y 1033 Budapest, Boglya utca 5', egyéni villlillko'zői nyilválrtaľtási
szám; , aĺlószám ) bórleti đíját 2,022. június 24-t(Íl a
béľleményben a táľsasház csapaĺlékvíz ós szennyvíz alapvczetékei cseľéje
munkálatai miiszaki átadás-átvótcli ĺlliáľása ĺczárásának iĺlőpontjáig elengedi.
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Ż' az ijnk<lrmányza'ti tulaiĺlonťr l89l0i98/A/Ż hrsz-tl,l033 Budapest' Boglya utca 5.

szánr alatti, 55 m2 alapteľületű ľaktáľt bérlő ; egyénĺ vállalkĺlzĺĺ
(székhely: 1033 Buclapest. Boglya utca 5.. egyéĺri vál]alkozói nyilvántaľtási szánr:

, adószám: ) béľleti dĺját 2022. jlinius z4-től a
béľleményben a táľsasház csapadékvíz és szennyvĺz alapvezetékei cseľéje
mu n kálatai m iĺszaki átad ás-átvételi elj á ľĺĺ s a lezőłrásának id őpontj á ig elen ged i.

A béľlenrényi ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi egyĺib kiiltsóg megfizetése
továbbľa is kötelezęttsége a l]éľlőnek. A jeleĺr hatfuozaÍban megielĺĺlt hatáľnaptól (a
kivitęlezés műszaki átadás_átvételi eljárása lezáĺásának napjától) a tséľlĺj a béľlęti
szerzĺjdósek szęľinti teljes iisszegĹi béľleti dĺj{izetési kötelezettségeinek köteles eleget
tenni.

Felelős : az Óbudai Vagyonkezelő Nonpro fit Z;ľt. v ezérigazgĺltója
Hatĺ{ľidő: a döntést kovető 30 nap
(Szavazott 9Jő bizo|tsági ĺag: 9 igen, egłhangú)

25. napiľcndi pont: A 64a57p/Al300 helyľajzi számú, 1039 Budapest, řIímziĺ utca 6.
szám alatti, 59 m2 alapteriiletĺĺ ćs a 64057lll/N300 hľsz.-ú, 1039
Buđapest, H'ímző utca 11. szám alatti, 58 m2 alapteľĺitetíi
irodahelyiség ĺngatlanok ifjúsági klub funkciójri' téľĺtésmentes
haszonkłilcsłinbe aĺlása a GÄNZ IfirĎsági Műhely Bgyesĺilct ľészóľe

Puskás Póter elnłik: Kéľdés, észľevételhiányában, felteszí szavazásraaz eloterjesztés szęľinti
hatáľ o zati j avasl atot.

Budapest Főváros III. Keľtileto Óbuĺta_Békásmegyer onkorm ńnyzat Pénzĺigyi,
Tulaj dĺlnosi és Vagyonnyilatkozat-kezel íĺ B izottsá gán ak

35sl2022. (Ix. 21.) határozata

A Bizottság az Önkormćĺnyzat vagyonáľól és a vagyontaľgyak Íěletti tulajdorrosi jogok
gyakclľlásal'ól szóló 1?lŻ0l4- (vI' 2') önkoľmanyzati ľcndelet 16. $ (1) bekezdésének és

21. $ (3) bękezdésének figyelembe vételével, valamint az onkoľmänyzat tulajdonában
á1ló egyes vagyontaľgyak béľbeaclásáľól szőlo 912015' (II. l6.) Łinkclľmányzati ľenĺlelete
89. $_a alapizin ugy határoz,, hĺrgy

* hozzájárul a 6405719/^/3{r0 helyľajzi számťl, 1039 Budapesto Hímző utca ó. szám
alatti ćpĹiletben lévő, 59 m2 alapteľiiletu _ az ingatlan_nyilvánĺaľtás szeľint iľoda *

ingatlan pćůy'éłzĺlÍon kívüli, isnrételt, tóľĺtósmentes haszonkölcsönbe adásához a

GANZ lľjriságĺ Míihcly llgycsiilet (székhely: 1039 Budapest. Hímző utca 11.,

azĺlnosítci: 01-99_006370, adosz.ilm: l 8086924- l -4l , képviselő: Kövesdy Csaba elnök)
ľrĺszéľe, ifjúsági klub funkcióval,2Đ22. oktĺibeľ lŻ-tal2a27" ĺlktőbeľ 1l-ig tarlÓ

iratáľozott iĺlćĺtaľtammal (az onkornrányr'tll és az ogycsület kozött megkĺĺtott
együttműködési megállapodás fennállásáig) nemzeti vagyonrol szÓló 2011. ér,i

CXCVI. tĺiľvény IIĺ. fejezet 5' alcĺnrének (a rremzeti vagyon kezelése, hasznosítása)
1 1" $ (l3) bekezclósc alapján.

* hor'zájálrul aó4057l1r,lA/300 helyľajzi számú' 1039 Budapest, Hĺmzií utca 11. szám
alatĺi épületben lévĺĺ' 58 m2 alaptertiietĹi - az lngaLlan-nyiivántaľtás szeĺint oľv'osi
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ľendelő - ingatlan pźńyáz'aton kĺvĹili" ismételt' tóľítósnlentes lraszonkolcsönbę
adásához a GANZ lfjrisági Mĺihely trgyesiilet (szćkhely: 1039 Buĺlapest, Hímzo utca
1l., azonosítłi: 01-99-0063'70, aĺlĺiszám: 18086924-l-41, képviselo: Kövesdy Csaba
clnök) részér'e, itjrisági klub funkcióval, 202Ż. októbeľ 12-t(il21127, oktőbeľ 11-ig
taľtÓ hatáľozott időtartammal (az onkorm'tnyz:at ĺis az Egyesiilet közott megkötött
egyĺittmiikĺidési megállapoĺĺás ĺ'ennállásáig) nerrrzeti vagyonľil szóló 20l1. évi
CXCVI. tĺiľvény IiI. fejezet 5. alcímélrek (a nemzeti vagyoĺr kezelése, hasznosítása)
l l. ĺi (13) bekezdése alrrpián'

A téľítésmentęs béľbeadások jogalapját lr4agyarország helyi OnkoľmányzataiĺóIs'zila
2011. óvi CLXXXX töwél"ry 23. $ (5) bekęzclés 13' pontja képezi: a helyi
k<jzmĹivelĺidési tevékenység támogatása, a kultuľális oľökség helyi védelme.

A béľleti szeľződések aláíľásának t'eltétęle az onkormćĺnyzat és a GANZ l{úsági
Műhely Egyestilet közötti egyĹittmüködési megállapoĺlrľ megkötése.

A béľleti szeľződćsckben ľögzített téľítésnręntesség alkalnrazása az egyuttmukcjdési
megállapodás báľmely okból törtónő rnegsztinésekor automatikusan, külön
jognyilatkozat megtétele nélkül hatćllyátvęszíti és az Önkoľmźnyzat által aktuálisan
alkalmaz-ott béľleti clíi keľül alkalmazásľa, melyľĺll 'ľJéľbeaĺlĺi Béľlot íľásban óľtesíti.

A bérleti szerzodésękbęn ki kell kötni, Ilogy az l-jgyesiiletnek vállalnia kell a
béľleményi ingatlanok 'tblyamatos karbantartását, állaguk megóvását, vállalnia kelll az
ĺizemeltetéssel, fenntartással és nrriködćssel kapcsolatos kĺjziizemi díjak és egyéb
költségek viselését valamint az ingatlanok vagyonvéđelmének biztosítását, biztosítási
szeľződések megkötését' A Bérlĺjnek nreg kell 1jzetnie az ingat|anok haszná]at'ćwal
összefiiggésben a Bóľbeadó által megállapítĺlft, minĺlenkoľi szęnrétátalány összegćt.

A rendes kaĺbantanás köľćt meghaladó helyľeállítási munkálatok elvégzésćnek
szükségességéľĺil az Egyestilet köteles az onkoľmźĺnyzatot elozetesen éľtesíteni. Az
Önkornrányzat hozzĄérulása ęsętén az elvégzendő munkálatokľól, és a költségek
viseléséről Felęk ktilön megállapodást kötnek.

Az Egyesiilet az ingatlanokon éľtéknovelo beruházástkiz,larólag Brrdapest ľőváros lll.
Keľület Obucla_Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselo-testülętének 9/201 5' (I1. 1 6')
önkor'ĺrrányzati ľendelete (az onkĺlľmányzat ttllajdonában álló egycs vagyontáľgyak
bérbeadásáľó l) vonatkozťl renclel etében lb glaltak szeľint vé gezhet'

A béľleti szeľzőĺĺésekben ľögzíĺcni kcll" hogy a f'unkciĺi kĺrpcsán esetlegesen szĺ.ikséges
szaklratósági és egyéb engeĺlélyek , hĺ,zz,ájáltulások, nyiiatkozatok beszęľzĺisc mindcn
esetben a Bóľlő feladata és felelossć ge , M onkoľmányzat ebbćli Íblclossćgót kizárja.

Budapest tłíĺváros III. Keľĺilet (ihuda-Békásmegyeľ Önkoľm'łłnyzat Kópvisclő-
testiiletónek ^z Onkoľmányzat tulajdonában álló egyes vag'vontáľgyĺrk
lréľbeaĺlásáľól szĺiló 912$15. (ĺI. 16') önkormányzati ľendelete 95. $ (4) bckezđóse
szerint a Bérlőnek a bérleti szerzőĺJćsek nrcgkłitésekoľ a szemétátalányok
háľonlszorosának mcgfclcliĺ iisszcgiĺ óvaĺlékĺlkat, nrint snrľľ'l.íiłJést łliztĺlsĺĺĺi
ĺncllćkkłitelezettségeket kell fizetnie.

A bóľleti szeľzoĺlésekeŁkŁizjegyz.ili okiľatba kell ĺbglalrli. lllclyrlek koltsegei a l]éľlő{"
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terhęlik.
Felelős: a' Óbuĺĺai Vagyonkezelo Nonprn litZ,'t' vez&igazgatĆýa
ĺ{atáľĺdől a lratáľozatlrazata7t követő 30 lrap
(SzavazoĺÍ 9./ő bizottscigi tag: 9 igen, eglharĺgl'i)

2ó. naniľendi pont: A 17005/20ĺN29lrľse._ú, ĺ032 Budapest, Gyenes ułca 13. szám alatti,
|22 m2 alapteľiiletiĺ (az ingatlan-nyilvántartĺ{s szerĺnt: *gyjb
helyiség) ingatlan ismótclt, pźůy'á,zaton kívĺili béľbeadása a BOI{BAIł
Kft. részére

Puskás Péteľ elniik: Kéľdés, ószrevétel hiányában, felteszi szalĺaz:ásra az eloterjesztés szeľinti
hatfuozatijavaslatot,

Buĺlapest Fővlíľos III. Keľĺilct, obuda-Bókásmcgyer Onkoľľn ányzat Pónztigyĺ,
T'ula.iĺlonosi ós Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

356/2022. (Ix. 21.) határozatĺr

A Bizottság az Ônkormtnyzat tulaidonában állĺi egyes vagyontáľgyak béľbeadásáľól
szć:|ó 912015. (lI. 16.) <inkoľmányzati ľendolęte 89. $-a alapján 'Úgy határoz, hogy

hozzájärul az Önkornr áĺyz'attulajdonát képezĺĺ 17005120/^l29 htsz.-il,1032 tsudapest,
Gyenes' utca 13. szětm a|atti _ az ingatlannyilvárrtaľtĺäs szeľint óvóhely - ingatlan
B0IłBÁIł Kft. (székhely: 1038 Buclapest' Pusztakúti út 10/B., I/11.' cégjegyzékszćnn:
01-09-329239, adószánr 26506733-2-41', képviselő: Mong Zo1t6n ügyvezető) ľészétę -
kis_ és nagykeľeskedelem valamint az abhoz kapcsolódó raktáłroz'ás funkcióval *

töľténő ismételt, pá|yćvatonkĺvüli béľbcadásához',2022. szeptember 15. napjátó|2027.
szcptember 14_ig tarti határozott időtaľtan:rra, az onkoľmányzat tulajdonában álló egyes
vagyontaľgyak béľbeaĺlásáról sz'ő1ó 9/2015. (II. 16.) önkoľĺnányzati ľendelet ĺtĺ]. !i (l)
bekezdés bc) pontja alapján. A helyiség béľlęti díja havi 59.825'- F't.

A béľteti szeľzíĺĺlósben ľłigzíteni szüksóges, hogy a béľleti díj jelenleg ÁFA-t nem
tartalmaz, azonban, na a goľtreadó ai ĺngatlan béľbeadása tekintetében Áľa
kiitclessé vĺĺlik, akkor a Bóľbeaĺlrí a jogszabály által clŕĺíľt Áľł méľtékét a most
meghatáľozott béľIeti ĺlíjľa, mi nt adóa lap ra felszá rn ítj a.

A béľleti díjon felül a Béľlönek meg kell fizetnie a l]éľbeadó által megállapított,
minĺlęnkĺrri szenrétátalány łisszcgćt. A bóľlęti szcľzi1đćst kör'.iegyz'ői ĺlkiľatba kell
foglalni, nlelynek koltségei a Bél'lćit terhe]ik.

Buĺlapcst Főváľos III. Keľůilet obucta_Békásmegye ľ onkĺrľm ányzut Kópvisclő-
testiiletének ^Z onkoľrnányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak
bćľbeaĺlásáľól szóló 9/2aÉ. (tI. 1ó.) iinkoľmányzati ľcndelctc 95. $ (4) bckczdése
szeľint a t]érliĺnek a bóľIetĺ szcrződós megkłitósekoľ a fizetendő béľleti ĺtíj (+
szcnrétátalány) háľomszorosának megfeleliĺ łisszegii ĺĺvadókot, mint szeniídést
biztosíti mellókktĺtelezcttsógct kcll fizctnie.

A béľleti szeľződćsberr ki kcll kötlli, lrogy a Bérbcadó egyolcĺalťl nyilatkozatttú*2a23.
januáľ 1' napiátÓl * a KSI{ által hivatalosan kozzéLęLtel(|z.ii évi iníláció (azaz^atáľgyćvben
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a táľgyćvet nregclőzĺĺ év átlagos fogyasztói árindex változásártak megt'elelĺi) méľtékének
megfelelĺi összeggel éventę emeli a béľ]eti díjat, eľľc Béľbeađó ezirányú intézkedésĺit
követően, vissząmenőleges hatállyĺrl kerĹil soľ'
F'elelős; az abudai Vagyonkezelo Nonpľo l\t 7.l1' vezérigar,gatója
Ilatĺ{riĺtő: a lratáľozathozatalt követo 30 nap
(Szavazoĺt 9.fĺÍ ĺlĺzĺlłtsćlgi tag: 9 igen, ephungłi)

27. napiľendi pont;, A 2022. augusztus 2(l-áłn zárult ingatlanpályrízatok értékelése' rij
pńlyäzat kiíľása

Puskás Póteľ elnłik: Kóľdós, ószrevétel hiányában, egyĹitt tęszifďszavazćłsľaaz előteľjesztés
szeľinti llat:łlt o zati j av as l at k i l enc pontj át.

Buđapest Főváros ĺII. Keľülct, Obuđa_Békásmegyeľ onkoľm ányzłt Pénziigyi,
TuIa.idonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Rizottságának

3s'l 12$22. (lx. 21.) hatáľozata

A Bizottság az önkoľmćłnyzat vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti ttrlajdonosi jogok
gyakorlásáľól szcilÓ 1712014' (VI. 2.) önkoľmányzati ľendęlete 16. $ (1) bekezdése
fi gyelembevételével ugy batároz, lrogy

1) a2022. augusztus 26-źnzärult,1037 Budapest, Pomáziűlt9.rt9938/l és Pomázĺ kiiz
4.,19944/t helyľajzi száĺnű ingatlanok értékesítésére kiíĺt p'źńy'źľzatot eredményesnek,
a beéľkezett aj ánlatot érvénye snek nyilvánítj a;

Holman Ingatlanhasznosítrĺ és Fejlesztŕĺ Kft.' 1037 Budapest, ľom'ázi Últ 9.,
!9938/l és Pomázi kilz 4., l9944ĺl belyrajzi számťlo nem lakás célú ingatlanľa
benyújtott aján|atátelfogadja, amegajánlott 91.280.000.-ľt 1Áfa mcntes) vételáľon és

Íizetési feľtétęllel az ingatlant palyáző tészére éľtókesíti.
Felelős ; ob,'dai V agyonkezelő N olrpľo fit 7,rt. v ezérigazgatő
Hatáľidő: a cĺtintést kcĺvető 30. nap

Ż) a 2a22. augusztus 26-án zćtru|ĺ, 1035 Budapest, Beľend u. 18. pĺnceszĺnt,
l8s29/6ĺA/49he|yraizi számu, nern lakás célťr ingatlan értókesítćsére kiĺÍt páIy/łtzatot

eľedménytelennek nyilvánĺtja, tękintettęl aľľa, hogy apćúyázalberiyújtásáľa nyitva álló
hatáľiclon belril egyetlen ajánlat sem óľkezett;
a pályazat soľán megmaraĺlt -első alkalomlrral eĺednrényteleni'il hiľdetett- ĺ.035
Budapcst, Beľenđ u. l8. pinceszintn lź3s29ĺ6/A/49 helyľajzi számú, neln lakĺĺs célťr

i n gatlant v áltozatlan fęl té tęl ekkel, i slrrétel ten m e ghiľdeti.
Felelíĺs: Óbuclai Vagyonkezelĺ: Nonpľo fit ?,rt. ver,éľigaz.gat(>

Határiĺlő: a dölrtést kövctii 30. nap

Đ a 2a22' augusztus 26-źĺl'l zttru|Í, 1{}33 Budapest, Bĺlgtláni rit 20. t]. lh. pinceszint,
185Ż9lt1/Al31) helyľajzi számu,nem lakás célťr ingatlaĺr éľtékesítésćľe kiílt páLyázatot

eľedménytelennek nyilvźnitja, tekintettcl arra, hogy ap/túyázat benyťljtásáľa rryitva álló
határidon beliil egyetlen ajánlal seln érkezett;
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a pálytvat soľán nreglna'raclt _elsii alkalĺ;nmal eľeĺlménytelentil hiľcleteťt- 1033
ĺ}udapest, Bogĺláni út 20. I}. lh' pinceszint, l8529l1llA/39 helyľajz'i számťl, nem
lakás cćlú ingatlant változatlan feltótelckkel, isnrételten nreghiľdeti'
Felelős : obudai Vagyonkezeló Nonpľo frt Zrt. vezérígazgato
Határidő: a döntćst kovct<j 3(). na1r

4) a 202Ż. augusztus Ż6-ćln ztlľv|t, 1036 BuĺIapest, Lajos u. 116. pinceszint,
l78ll/Ü/Al13 helyľaizi számťl, nem lakás célú ingatlan értékesĺtésére kiíft pályĺuatclt
ereclmónytelennek nyilvánítja, tekintettel arra' hogy apćűyázatbonyújtásáľa nyitva állćl
hatáľidőn belĺil egyetlen ajánlat sem ćľkezett;
a pćůyźzaÍ" soráĺr megmaľadt -ezen az áron második alkalomĺnal eľedményteleniil
lríľdetett- 1036 Budapest, Lajos u. 116. pinceszinto l781,1,l0/Nl3 he|ytĄzi szánrú,
nęm lakás célú ingatlant esętéberr ľelkéľi a' Óbuĺtai Vagyonkezel<l Nclnpro frl7,rt-t'łl.
ćrtékbecslés aktualizálásáľa, valamint arra, hogy annak fiiggvényében ismételt
pćúyaztatásáľól szÓló javaslatot a tulajdonosi teľiileten éľintett állandó bizottság elé
ĺiöntéshozatalra nyújtsa be.
Felelős: obudai Vagyonkezelo Nonpro fiÍ. Zrt' vezćrigazgati
Hatĺĺriĺlŕĺ: a döntést követő 30. nap

5) a 2022. augusztus 26-ŕĺn záľu|t, 1033 Buĺlapest, Leányfalu u. 19. alagsor,
19388/0lA/l5helyrajzi számťl, nęm lakás célú ingatlan éľtékesítéséľe kiírt pla|yaz-atot

eľedményesnek, a beéľkezett aj anlatot érvényesnek nyilvánítj a;

' 1033 Budapest, Leányfalu u. 19. alagsor, t9388/0lĄ/1'5
he|yrajzi sztlmú' nem lakás célú ingatlanľa benyújtott ajánlxtt elfogadja, a megajanlott
2.533.555._Ft (Áfa menÚcs) vételáľon és t]zetési feltétellel azingatlu^ť-ptúyázőľészéľe
értékęsíti.
Felelĺĺs : Ó budai Vagyonkezelő N onpľo frt Zľt - v ezéľi gazgatő
řĺatáľidő: a döntést követő 30' nap

6) a 202L augusztus 26-án záru.It, ĺ033 l]uĺtapest, Megglfa u. 19. pinceszint,
l8s29/25/N38 helyľajzi szťlmu, nem lakás cólú ingatlan értékesítésére kiírt pályźuatot
eľedménytelennek nyilvánĺtja, tekintettel an"a, hogy apćĺlyÍłzat benyújtásáľa nyitva álló
határidőn belül egyetlen ajánlat sem érkezett;
a pálytuat soľán megmaľadt _első alkalommal ercdnrćnytelenül hiľcletctt- 1033
Buĺlapest, MeggvÍh u. 19. pinceszint, 18529/?slA./38 helyra|zi számú, nenr lakás célú
in gatl ant v áltozat|an ľe ltótel ekkel' isn'lételten nr e ghiľdeti.
ľcl clős : ob uĺl ai Vagy onkezel ci N onpľo liI 7,rt. v er.ér i gał.gtłtő
Hatĺĺľidő: a döntést kĺjvető 30' nap

7) a 2a22. augLlsztus 26-án z,áru|t, 1035 l}uĺlapcst, lłaktĺĺľ u. 5ó. pinceszillt,
l8126/t2/N4ŻbelytĄzi számťt, nenr lakás cćlú ingatlan óľttikesítćsóľe kiíľt páLyázatot
eľedménytelennek nyilvánĺtja' tękjntettel an'a. hogy ap'|lly'ĺl'z,t|benyú.itásár'a nyiĺva állil
hatáľidon belül egyetlen ajánlat sem éľkezett;
a pćúyaz'at soľán megmaradt -első alkalommal erec'lnrćnyteleniil hiľcietett- 1035
Budapest, lłaktáľ u. 5ó. pinceszint, L8726l12ĺ^l4Żhe|yrajzi száĺnťi, nem lakás célú
in gallanl válĺozatl an ĺ'el tétel ekkel, i snrételterr meglri rdeti.
Feletős: ĺ'lbuctai Vagyonkezelil Nclnpľo frt Zrt. vezerígazgatł
ľIatáľitlő: a döntést követő 30. nap
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8) a 20Ż2. augusztüs 26-'źn zixl\t, 1032 Budapest, Sclycnl !l. 4. pinceszinto
17005138/Ä/58 helyrajzi számú, rrem lakás célťr irrgatlan ćrtékesĺtésĺire kiírt pá|yázaLot

eľedménytelerrnek nyilvánítja, tekintettel arľa, hogy apźilyfu,aL benyrijtására nyitva álló
határidĺin belül egyetlen ajánlat sem ér'kezett;
a p'łllylazat során megmaľaĺlt -első alkalĺ:mmal eľedménytelenťjl lriĺdetett- 1032
Buĺlapest' Selyem u. 4. pĺnceszint, 17005138lN58 helyľajzi számu, nern lakás célú
ingatlant v áIto'ĺat1an fu ltételekkel, ismételten meghiľdeti,
Felelős : obuclai Y agy onkeze l ii N onpro frt Z'rt. v ezérigazgató
Határĺdő: a clöntóst kövętĺj 30. nap

9) a 2022. augusztus 26-án záru|t, 103ó l}uĺlapest, Uszály u. 9, pinceszint,
t4625/l,0/A116helytajzi szánrú, nem lakás célú ingatlan értékesítéséľe kiíľt pźłlytvatot
eľedménýelennek nyilvánítja, tekintettel arľa, hogy apŕůyázatbenyrijtásáľa nyitva álló
hatáľidőn belül egyetlen ajánlat sem érkezett;
a pál.yźaat soľán megmaĺadt * első alkalommal eredménytelenĹil hiľdetett * 1036
Budapesto Uszály u. 9. pĺnceszint, 14625/1{llNl6helyľajzi száĺnú, nęm lakás céiú
in gatlant v tútozatlan feltótc l ekkcl, i smétel ten me glii ľdeti.
Felelős : Obudai Vagyon kezelo Nonpľo fir zft . v ezérigazgati
řIatáridő: a döntést k<ivető 30. nap
(Szĺłvazott 9./ő bizoĺĺsógi tag: 9 igen, egłhangll)

28. narliľendi pont: Diĺntés a BP., III. keľ. Ż200713 hrsz.-ú, Taľhos u. 85. łĺnkoľmányzati
tulajdon ú ingatlan páłlyázati úton történő éľtékestéséről

Puskás Péter elnłik: Kéľdés, észľevétęl hiányában, felteszi szavazźsľa az előterjesztésszęĺinti
hatźr o zati j av asl atot.

Budapest Fővĺĺros III. Keriĺlct, Óbuđa_Békásmegyeľ Önkorm ányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosĺ és Varyonnyilłtkozat-kezelő tsizottságánalĺ

358ĺ2022. (Ix. 2 r.) hatźłrozata

A Bizottság az ĺjnkoľmányzat vagyonárÓl és a vagyolrtrĺľgyak t'eletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló |7/20l4.(v|.2.) iinkormányzati renclelet 11. $-a és 16' $ (1) bekezclés
b) pĺlntiában kapott felhatalmazás alapján tĺgy batároz, hogy
hozzźijŕľu| a 1037 l3uĺlapest''I'aľhos u. 85.,2200713 he|yra.izi számú, 1'064 n2
alapteľületű telekingatlan elidegenítéséľe irányuló nyilvtlnos ptiyázat ismételt kiíľásához
avonatkaz,ő értékbecslésben nregha1txoz'ott37'858.268l't + Aľ'A iľányáron; apá'Iyáz'ati
biztosíték 4'800'000 Ft;
ĺblkéľi az Óbuđai Vagyonkezelĺi Nonpľofit Zl1't a fbntiek szeľint ap'źiyázat kiírásáľa ćs
lefĺllytatásíira, valamilrt aĺřa' hogy a pályázaĹ eľeĺlnlényéľől szólÓ javaslatot
ĺ1öntéslrozatalra rryújtsa be.
FeIeIős: dr. Kiľchlroĺ'Attiler' az ť)buĺlai Vagyonkcze\o Lrt.vezérigaz.gató.ja
Határidő: clontćstől számított 30 nap
(Szavazott 9'/ő bizĺlttsťłgi ĺĺlg: 9 igen, e91łhangti)
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29. naĺlirendi pont: A Bp.' III. ker. ó5078/3 hľsz. łĺnkoľmĺĺnyzati tulajĺlonú telelĺ
értékesítése

Puskás Pćteľ elnök: Kćrclés, észľcvétel hiányátlan, felteszi szavazásra az elöteqjesztés szęrinti
hatáľozati j avas1atot.

BuĺIapcst Fŕĺváľos III. Keriileto ť)buda-l}ékásmegyer Onkormányzat Pénziigyĺ,
TuIajďonosÍ és Vagyĺlnnyilĺrtkĺlzat*kĺ.:zclő Ilizottságának

359 /Ża22. (Ix. 21.) határozatu

A Bizottság az önkormźĺllyzat vagyonáról és a vagyontáľgyak ĺěletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 17l2a14.(vl.2.) önkoľmányzati ľendelet 10' $ és 16' $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott íbllratalmazás alapján úgy hatćlroz, hogy

hozz,(Ąórula 1038 Bp' III. Óboľ u_i, 65078/3 hĺsz.-ú belteľĺileti, kivett beépítetlen ťeľület
besoľolású önkor'rnányzati tulajdonú irrgatlan ćľtékesítésľe töľténő kijelöléséhez;

hozz,Ąáľula 1038 Bp. III. Óbor u._i' 65078l3 hľsz._ú belteľtileti' kivett beépítetlen tedilet
besoľolású önkĺx'mányzati tulajclonú ingatlan elidegenítéséľe iĺányuló nyilvános pályázat
kiírásálroz a vonatkozó értékbecslésbęn meghatáľozott 10.080.000,_ Ft (AFA mentes)
iľányáron; a ptůyćnati biztosíték l .000.000'- Ft;

minden egyéb szerződćses, jáľulékos költség a nyeľtes pěúyázót, Vevőt teľheli.

felkéľi ur- obudai Vagyonkezelő Nonprofit bt-t a fęntięk szeľint a pá|ytnatkiĺrásaľa és
lefolytatásiĺľa, valamint aTTa, lrogy a p'túy'źu.at eĺeclményéről szóló javaslatot
döntéshozatalľa nyrij tsa be.
Felelős : Óbudai Vagyonkez ęló Zrt. v ezéri gazgatőja
Hatĺ{riĺlő: dijntéstól számított 30 nap
(Szavazott 9 Jő bizoltsĺÍgi ĺag: 9 igen, egłhĺłngú)

30. napirendi pont: Döntés a Bp., III. keľ. t6844ĺ3 és 16844/4 hľsz.-ú I'aboľc kłizi
łinkoľmányzati tulaiĺlonú ingatlanok pályázati riton tłiľténő
értékesítésóľiĺl

Puskás Póteľ elnłik: Kéľdós, ćszrevćtcl lriányában' egyĹitt teszi fbl szavazásta az előteľjesztés
sz,er i nti határ a r,ati j avas 1 at k'ét po ntj ĺit'

Buclapest Főváros IItr. Keriileŕ, Óbuĺla_Békásmegyeľ Önkoľnrőlnyzat I'ónziigyi'
'ľuIajĺlonĺlsi és Vagyĺlnnyilatkozat-ktzelő Bizottságának

36a D022. (Ix. 2 t.) határozata

A Bízottság az önkormányzat vtlgyĺ:nŕrł'ól és a vagyĺltl1áľgyurk 1'elet1i ĺr-llajdonclsi jogĺ;k
gyakoľlásáľól szťllĺi 1712014.|v1.2.) onkoľnányzaĺi rcnĺlglct l0' {i ós 16. $ (l) bekezdćs
b) pontjában kapott felhatainrazás alapián úgy hatáľoz' hogy
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l) ho'zz'ajärul a La37 Budapest, l,aboľc köz 1684413 helyrĄz,i számú, 2.70źš n2
alapteľíiletri telekingatlan elidegenĺtéséľe iľĺĺnyrrlĺi nyilvános ptůyazat kiĺľásához a
voilatkozó éľtékbecJésben meghat źłrozott86.600.000 Ft + ÁFA irányáľon; apá,Iyizati
biztosíték 1 1.000.000 Ft;
felkéri az obudai Vagyonkezelo Nonprot\tZrtŁ a fentiek szeľint apáJyőzat kiíľásáľa
és lefolytatáséra, valamint aľľa, hogy a paly'ázat eredményéľől szĺ5lĺi javaslatĺlt

ĺJöntéshozatalľa nyújtsa be.
F'elelős : dľ' Kiľchho f Atti la, az obudai Vagyonkez elo Zrt. v ez&igazgatij a
Hatáľidő: döntéstcil számított 30 nap

Ż) hozzájćrul a 1037 Budapest, Laboľc kőz 1684414 helyľajzi számti, 1.516 m2

alapteľületű telekingatlan elídegenítésére irányuló nyilvanos pćtlyźľzat kiíľásához a
vonatkozÓ éľtékbecslésben meghatźrozott 53.000.000 Ft + AFA irányĺiľon; apŕllyu.ati
biztosíték ó.700'000 Ft;
felkéľi azobudai Vagyonkezelő Nonpľo't1tZ*-ta fentiek szerint apćllyazatkiíľásaľa
és lefolytatásáľa, valamint arra, hogy a p/alyĹĺ'zĺt eľedményéről szóló javaslatot

döntéshozatalra nyúj tsa be.
Felclős: dľ' Kirchhof Attila, az obudai Vagyonkezeló Zrt. vezérigar.gatóla
řIatáľidő: döntéstől számított 30 nap
(Szavazatt 9 fő bizottsági tĺlg: 9 igen, egłhangú)

Puskás Péter elnłik: A ktjvetkezĺi napiľenĺli pontokat a Bizottság zárt ülésen taigyalja, ezért

kéľi, hogy aki nem éľintett a zárt iilése ttłrgya|t napirendeknél, hagyja el a teľmet.

A ztÍrt iłlésen a 3ő] _ 370-ig sztilettek hąĺórozatok.

A zárt iilést kövętősn:

Puskás Péter elnłik: Észľevétel, hozzŕszólr'ás hiányában megkĺlszöni a részvételt és a Rizottság
Ĺilését 15.13 órako r bez!łltja.

K.m.f.

Zábó Attila
j egyzőkłinyv-hitelesítő

bĺzottsági tag

Puskás Pótĺ;ľ
elnłĺk

'?',',^i .lĺ*o
Biró Agnes $
j egyzĺlkony v v ęz,etĺ;j

dr. Gartai

,#.

Tamás
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