
BUDAPEsľ ľŐvÁnos lll. xnRÜlrľ,
oguoł_nÉx'ĺsľĺnc ynn onroRľvlÁľyzłľ
pÉNzÜcyl, TULAJDoNosI És vłcyorĺľYILATKÜ'ZAT-KEZELo nzoľľsÁc

JnGvzoxoľyv
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Szabó Ákos
Ujfalvi István
Zábő Attila
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Távol volt: Őri Läszli és Dľ. Szęndrődi Csaba bizottsági tagok.

Jelen vannak tovr{bbĺĺ: Czeglédy Gergő alpolg'ármester, Buľján Ferenc alpolgi{ŕ'mesteľ, dr.
Bots Dénes jrgyzó' Vecseý-Füzes ľvĺ'łĺ'- ffiósutálył,ezető, Ihász-Éľsek Anita pénzügyi
osztályvezető, Horváthné Kovács Andľea osztá|yvezelő, dľ. Urbĺĺn Péteľ fóosztéłIyłezeto,Dr.
Kiľály Katalin főosztĺilyvezetó, đr. SzabÓ Zsuzsaĺlna iľodavezető, dr. Sebők Zoltáĺ hatósági
osztáLyvezďő, Galambos-Tóth Gabriella osztályvezetó, Németh Ferenc, Csőke András
közteľületi ĺigyintézők, Kirchhof Attila lvN zrt. iigyvezető, GyimÓthy Baláu:s Ów zĺ'
vagyonkezeléśi igazgató, Czékó Gáboľ tigyvezető onv rft., Kĺébesz Danięl Békásmegyeľi
Piác lgazgatóság Kft., dr. Lévai-Bagoly Ilđikó KSZKI és Biľó Ágnes jegyzőkönywezetó'

Puskás Péteľ elnök: Szeľetettel kö'szönt mindenkit a Pénzügyi, Tulajdonosi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsá92022. októbeľ 26-ai ĺilésén. Megállapítja, hogy a Bizottság
batärozatképes, 7 fő jelen van, az ülést 15 óľakor megnyitja.
Felkéri Zábi Attila bizottsági tagot a mai Ĺilésről készĹilt jegyzőkönyv hitelesítéséľe, aki a

felkérést elfogadta.
Kén, szavazzanakZäbó Atti|abizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítő személyéről'

Budapest Főváros III. Keriĺlet, obuda-Békásmegyer onkoľmányzat Pénzüryi'
Tulajdonosĺ és Vagronnyilatkozat-kezeló Bizottságának

37 4ĺ202Ż. (x. 26.) határozata

A Bizottság ligy hatáľoz, hogy a mai ĺĺléséröl késziilt jegyzőkönyvek hitelesítőj évéZábĆl
Attila bizottsági tagot választja meg.
(Szavazott 7 Jő bizottsógi tag: 7 igen, egńangú)

Puskás Péter elniĺk: A Bizottság üléséľe szóló meghívó kikü1désre került, amelyen l _ 2Ż-ig
nyílt, és 23 _3|-igzáľt ülésen tźrgyalandő napiľendi pont szerepel.



A meghívó szeľinti 1. ,, Rendelet-tervezet ąz Önkarmúnyzat 2022. évi osszevont kakségvetésérőĺ
szóló 39/2a21. (Xil. 21') Ónkormányzaĺi rendelet módositósĺźról 2022- szeptember 30-i
hatdrnappal'' cĺmrĺ napiľendhez előterjesztői kiegészítés érkezett helyben osztott anyagként,

amelyet a napirend taľgyalásakor fognak végig venni' Kérdés, észrevétel hianyában feltesz

szavazćstaa kikiildött meghívó szerinti napiľendet az ismertetett kiegészítésselegyĹitt.

Budapest Főváľos III. Kerĺilet, obuda-Bélĺńsmeryer onkormáayzat Pónzĺiglrin
Tulajdonosi és Yagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságĺĺnak

37 sĺ2Đ22. (x. 26.) hatńľozata

A Bizottság úgy hataľoz, hogy a napirenđet az a|ábbiak szerint fogadja el

NAPIRDND:
ľÍľilÍ ĺiléł
1. Rendelet-tervezet az Önkormźnyzat Ż022. évi összevont költségvetéséľől szóló

39/202L (Xn. 2l.) tinkoľményzati rendelęt módosításaľó| 2022. szeptember 30-i
határnappal
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgáľmester

2, Rendelęt-tervezęt az egyes helyi ađókról szóló 49l2a08. (IX' 30') önkormányzat
ľendelet módosításaĺól
Előterjeszt őz Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

3. Renđelet-tervęzetamotorosvízijĺármúveketterhelőtelepĹilésiadóľól szől'ő39/2016.

ő. 26.) önkoľmaĺryzati rendelet módosításaľól
Előteľjeszt őz Czegléďy Gergő alpolgármesteľ

4. A kerĹileti önkormĺ{nyzati fenntartású óvodrákban dolgozó közalkalmazottak
pedagó guss rtr Ąk miatt kieső bérének megtéľítése
Előterjesztő: Dľ. Kiss László polgrírmester

5. Nęmzetközi számítógép-kezelői Jogosítvány megszerzésę intézményesĺtett
programjanak ťolytatasa a 310_es ECDL vizsgaközpontban (KSZKI) vizsgára
jelentkezö óbudai diákok szttmźĺra, továbbá a kerülęti önkormányzati fenntaĺtású
óvodákban dolgozó óvodapedagógusok akkľeditált tanfolyam keľetében történő

informatíkai továbbképzésének tĺĺmo gatása

Előterjesztő: Dr. Kiss László polgáľmesteľ

6. Döntés az onkormányzat tulajdonában ál1ó ingatlanok bérbeadásaľa vonatkozo
nyilvános péiyazatok eľedményé ń1, a pźůy tnatok ismételt kiíľásaľól
Előteľjeszt ő: Czeglédy Geľgő alpolgármesteĺ

7. Óuuoa-gekásmegyeľ Varosfejles:ĺtő Nonpľofit Kft' źůta|kezęlt költségvetési sorok
módosítása
Előteľjesztő: Czeglédy Gergó alpolgármesteľ

8. Kötelezettségvállalás Óvodák és a Polgáľmestęĺi Hivatal épĺileteinek koľszerĹlsítési

bęruhäzásáta
Előterjeszt őz Czeg|édy Gergő alpolgármesteľ

Ż



9. Az onkoľmćĺĺyzatz0zz. évi Közbęszerzési terv midosításrĺnak elfogadása
Előterjeszt ő: Czeg|édy Gergő alpol gármester

10. Tulajdonosi hozzájĺírutások megadasa az Észak-Buđapestí Tankerĺileti Központ
részére ĺinkormányzati tulajdonú ingatlanokban v é,gzendó beruhĺŁásokhoz
Előteľjeszt ő: Czeglédy Gergő alpolgĺáľmester

1 1. Javaslat atmenetileg szabađ pénzeszközök elhelyezéséľe
Előterjesztő: Dr. Kiss László polgármesteľ

12. A Békásmegyeri Piac és Közösségi Téren talĺĺlható 84_85 sz' üzlethęlyiség
béľbeadásaĺa kiirt pälyánat eredményének megállapítása
Előterjeszt óz Czeg|édy Geľgő alpolgármester

13. Nem lakás célú helyiségek béľbeadásárabeérkezett palyŁatok elbírálasa
Előteľjesztő: Dr. Kiĺchhof Attilą az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.
vezéngazgatőja

14. A |472919 lvsz.-u, 1 037 Budapest, Bécsi út 86. szźĺm alatti ingatlanon álló épiiletben
lévo 4 m2 alapteľĺiletű tĺĺľoló ismételt, páiyźnaton kívüli béľbeadása a BECSI
FLÓRA Kereskedelmi Kft. ľészére
Előterjesztő: Dĺ. Kirchhof Attila, az lbudai Vagyonkezelő NonpľofiÍ Zrt.
vez&igazgatqa

15' A 169l8 /2/N478 helyľajzi sziímú, 1032 Budapest, Bécsi tlt229. sziĺm alatti, 58 m2

alapteriilehĺ irodahelyiség ismételt, pćiyázaton kívüli béľbęadása az Euroľisk
Biztosítási Aikusz Kft. ľészére
Előterjesztő: Dr. Kiľchhof Attila, az obudai Vagyonkezelő Nonpľoť|t ZÍt.
vezérigazgatója

16. A l4668rclV26 hľsz._ti, 1036 Budapest, Galagonya utca 4. szćlm alatti, 52 mŻ

alapterületiĺ, ö'nkormiĄnyzati tulajdonri iľodahelyiség vonatkozásában a SURIEL
Inťoľmatikai Keľęskedelmi és Szolgáltató Kft. és Dr. Sléder Melinda egyéni ügyvéd
bérleti szerződésének megsziĺntetése
Elŕĺterjesztő: Dľ. Kirchhof Attila, az lbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérígazgatója

17' Döntés a l8O24l17lN2 fusz.-ú, 1033 Budapest' Flórián tér 3. sám alatti, 150 m2

alapteľületii iľodahelyiségen leendő Béľlő * az MR Köziisségi Lakásalap Közhasznú
NonproÍit Kft - által tervezętt bérlői beruhrŁásľól
Etőteľjesztő: Dr' Kiľchhof Attila, az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatőja

18. A 1033 Budapest, Fő tér 4. szám alatti, 18024/21hĺsz.-ú ingatlanon ál1ó épĹiletben
lévó, L7 m2 alapteľiiletii raktĺĺľhelyiség haszonkĺilcsönbe adźsa az obudai Múzeum
részérę
Előteľjesztő: Dľ. Kirchhof Attila, a, obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezéngazgatőja

19' Döntés a Budapest III
I0a8ll6142 méĺtékti,

kertilet, beltęrület 17823 helyrajzi számú ingatlan
önkormányzati tulajdoni btnyadć* meglestesítő
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Textilmúzeum éptilete pinceszintjének bérbeadására vonatkozó nyilvános pá|ytaat

eľedményéről, a pa|yźaat ĺsmételt kiírásráľól
Előteľjesztő: Dľ. Kiľchhof Attilą az Óbudai Vagyonkezeld' Nonpľofit Zrt.
vezérigazgatója

20. Az ingatlan-nyilvántarlás szęrint kiilönálló, tęrmészetben összenyitott
l8443/4lNl27 és I8443/4/N128 hľsz._ú, 1035 Budapest, Raktáľ utca 21. szźlm

alatti iizlethelyiség ismételt, pźiyazaton kívĺ'ili béľbeadása az S ORIGINAI
HUNGARY Bt. részéľe
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila, az obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt-
vezéngaagatőja

2l. Nem lakás célú helyiségek éľtékesítéséľe vonatkozó tulajdonosi döntések
meghozatala
Előterjeszttĺ: Dr. Kirchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľoťĺt Ztt.
vezéngazgatôja

2Ż.A 18910/88/A/17 hľsz.-ú, 1031 Budapest, Haľang utca 4. szĺám alatti,Ia7 mŻ

alapterĹiletĺi iľoda ingatlan ismételt, pźiyź.a;aton kívüli bérbeadása a Lehetőség a
Kitöľésľe Alapítvany ľészére
Előterjesztő: Dľ. Kiľchhof Attilą az obudai Vagyonkezelö Nonprofit Zrt.
vezéngazgatija

A 23-3I. napirendipontok zúľt iilés keretében keriilnek megtóĺglalósľa.

23. Döntés a,,Budapest III. keľĺilet, Csillaghegy teľtiletén a Toldi utca, Bivďyos utca,

Ady Endľe utca és a Beľzsenyi Dániel utca csapaděkvíz elvęzetés és útvíztelenítés
kialakítasához kapcsolódó kivitelezés'' táľgyú közbeszerzési eljaĺas meginđításáról
Előteľj eszt őz Czeglédy Geľgő alpolgármester

24. Döntés az ,,Egészséges Budapest Program keretében a Vörösváľi út 88-96. szám
alatti ingatlan felújítása kapcsán a kivitelező kiválasztásď' tärgyu közbęszeľzési
eljarás eredményéľől
Előterj eszt óz CzegLéđy Gergő alpolgármester

25. Méltányossági kéľelem a III. keľ' orlő utca 28. előtti közteriilet használata kapcsan
Előterjeszt őz Czeglédy Gergő alpolgáľmesteľ

2ó. Méltányossági kérelęm a III. keľ. Pais Dezső utca 1-3. előtti közterület hasznĺílata
kapcsán Előterj eszt ő: Czeg|éđy Gergö alpo l gármester

27.Mé|ttnyossági kéľelem a III. ker. Dobęrdó útnál (Óbudai Egyetem Főéptilete és a
Technológiai Kar épiilete közötti szakaszén) lévő közteľület használata kapcsán
Előterjeszt őz Czeglédy Gergő alpol gármesteľ

28' Méltányosságí kéľelem a III. kerület, Szőlokeľt utca 4la' szźlm előttí kĺĺztertilet
használata kapcsán
Előteľj eszt ő z Czegĺédy Gergő alpol gármester
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Ż9.Javas|at a villamos eneľgia beszęrzés megindításáľól, dĺjntés füldgŁbeszeľzés
lezaľásáról
Előterjesztő: Dľ. Kirchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

vezéngazgatlja

30. Béľlőkijelölési megállapodással kapcsolatos döntés
Előteľjesztő: Dľ. Kiichhof Attila, az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

3 1 . Székhelybejegyzési kéľelem
Előteľjószĺő: Dľ. Kiľchhof Attila, az obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt.

vezéngazgatója

' Egyebek
(Szavazott 7 fő bizottsčłgi tag: 7 igen, egłhangú)

1' nąpĺľęn{ĺnont: Rendelet-tenlezet az Onkormányzat Ż022. évi iisszevont
kłĺltségvetéséről szólĺi 39ĺ2a2J. (xII. 21.) önkormányzati ľendelet
módosításáről 2022. szeptembeľ 30-ĺ határnappal

Puskás Péter elnłik: Kéri a Hivatal ľészéľöl Gďambos-Tóth Gabľiellát, hogy indokolja meg,

miért került soľ a módosításľa.

Galambos-Tĺóth Gabriella: A kiegészítćst azért kéľték, męrt az Adventi soľozat

megszervezése 'kapcsĺ{n olyan falakba titköztek a költségvetésĺikben' ami indokolta.
Nevezetęsęn, hogy állandr paľbreľeik, például az}MSZ, akik elengedhetetlenek, söt kötelezó
ottléttik egy-egy rendezvónyen, 50 o/o-kal emelte a diját, de a többi beszállítóik ís emęlték az

aľakat. A legkevesebb tétel, amivęl ęmeltek a beszállítók az is 400 000 foľint emelkedés egy_

egy szolgáltatási díjnál. IdesoľolnĄ amit kötelezó arendezvényeken a mentőszolgálaton kíviil
biztosítani az a toallett, a biztonságtechnikai szolgálat. Azt tapas*altrĺk' hogy a különböző
intézkedésęk okan felemelték a díjat, amit nyilván a megľendelőtől varjak, hogy kiegészítse.

Az emeléseket a költségvetéstik már nem ťeďezi. A teľvezés 202l. októbęrében töľtént, amikor
még nem tudták, hogy lesz egy háboru, és lesz rezsiválság' Az idęi évben sgy-egy
szolgáltatásnak később kerĹiltek beszámlázásľa olyan tételei' amelyek nagymértékben

leteľhelték az idęi költségvetésüket és ezéľt kérték, hogy plusz foĺľáshoz juthassanak, a

rendezvények me gvaló sításĺáľa.

Egy változójuk még minđig van, mert nem tudjak, hogy 1 kwh-t mennyiéĺ fognak tudni
lekötni' Két éve 50 Ft volt, tavaly Advęntkoľ maĺ 125 Ft volt lkwh, az idei augusztusi

ľendezvényen 350 kWh-ra emelkedett föl. EZt az ĺisszeget sem tudták kalkulálni, jelenleg sem

tudja, hogy mennyiért fogiák kapni azźtamot.

Puskás Péteľ elnłik: Csak, hogy éľtsék: van ęgy eĺedeti kiosztott MlaE, amelyben 27 millriő

ťońnťĹal emelik az em\ítętttételt. Az ülés előtt kiosztásra került egy módosítás, és azt gondolta,

hogy a kiosztott anyagot kellene végig beszélnitĺk, de akkoľ lehet, hogy nem ért valamit.
Az eredeti anyagban is szerepel, hogy 27 millió foľinttal emelkedik, viszont a jelenlegi

kiegćszítésben' ha jól éľti meg kell bontani, hogy legyep egy 2021. évľől áthilzć,dő 34 535 000

foľint és akkor 22 és Ż7 millió foľínt lesz. AzAdvent Óbudan Él.r;\e 2a2l. évľől áthúZidó, egy

új tétel? Tehát a Ż7 millio foľinton felül még 34 míllió forint? Meľt így már érthető számźra.
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osszegez,ve: 27 millió foľint szerepel az eľedeti előterjesztésben és ahhoz képest a kiegészítés
34 millió foľinttal több,2021. évről áthuzóđó címkével. Rendben van, így már érti.

További kéľđés, észľevétel hiĺĺnyábarr, fęlteszi szavazásra az előteľjesztés szerinti batáĺozati
javaslatot.

Budapest ľ'ővĺĺros III. Keľütet, Óbuda_Békásmeryeľ onkoľmányzat Pónzüryi,
Tulajdonosĺ és Varyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

37 6 /2022. (x. 26.) |ĺatárazata

A Bizottság az elöteľjesztői kiegészítésľe figyelemmel rigy hataroz, hogy javasolja a
Képviselő_testtiletnek az Önkormányzat 2022. évi iisszevont költségvetéséľöl szóló
391202|. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításaľól szóló ľenđelet-teľvezet
megtárgyalását és képviseló_testtileti előterjesxés szerinti taľtalommal történő
elfogadását.
(Szavazott 7jő bizottsógi tag: 5 igen, 2 tartózkodás)

?. ĺepírondĺ p"pnt: Rendelet_tervezet az €ryes hetyi adókról szólĺĎ 49ĺ2008. (IX. 30.)
łinkoľmányzat rendelet módosítĺĺsáról

Puskás Péteľ elnök: Kéľdés, észrevétel hianyában, felteszi szavazŕstaaz előteľjesztés szeĺinti
hatĺĺrozati j avaslatot.

Budapest ľ'őváros III. Kerület, Óbuda_Békásmegyer Önkoľmányzat Pénzĺiryĺo
Tu laj donosi és Va gyon nyilatkoz at-kezelő Bizottsá gának

37 7 ĺ2022. (X. 26.) batár ozata

A Bizottság tqyLlatfuoz' hogy javasolja a Képvisęlő-testületnek a ,,Rendelet-teľvezet az
egles helyi adótĺľól szóló 49/2a08. (IX. 30.) önkormónyzat rendelet módositásáról''
címiĺ előteľjesztés megtfugyalását és a képviselő-testületi előteľjesztés szeľinti
taľtalommal történő elfogadását.
(Szavazott 7 Jő bizottsági tag: 5 igen, 2 nem)

3. napirenđĺ pon't: Rendelet_telvezet a motoros vízi jármiĺveket terhelő telepůilési
adórĺíl szóIó 39ĺ2016. (x. 26.) önkoľmányzati ľendelet
módosításrńľól

Puskás Péter elniik: kéľdezi van-e kérdés, észrevétel'

dľ. L]rbán Péteľ Adóĺigri Főosztályvezetőz Tájékoztada a Bizottság tagjait, hogy az
előterjesĺés 1. mellékletében szeľeplő rendelet_tervezethez lesz egy kiegészítés, amely szeľint
a 4.$ kiegészül egy 3. ponttal a következők szeľint: a 7.$ (3) bekezdésében az,, (1) és (2)

bekezdés'' szövegrész helyébe az ĺl) _ (2) bekezdés sz"ĺ'vęg:ésal$R

Puskĺĺs Péter elnłik: További kéľdés' észľevétel hiĺínyában, felteszi szavazástaaz előteľjesztés

szerinti hatćlr ozati j avasl atot az i smertętett kie gészítéssęl e gyütt.
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Budapest Főváros III. Keľiilet, lbuda-Békásmeryeľ onkoľmá nyzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosĺ és Yaryonnyilatkoz at-kezel'ő Bizottságĺ{nak

37 8 lŻ022'. (x. 26.) hatáľozata

A Bizottság _ figyelemmel đr. Uľbán Péter adóügyi főosztályvezető javaslatérą amely
szeľint az előteľjesztés 1' mellékletében szereplő ľendelet_tervezet 4.$-a kiegészül egy 3.
ponttal a ktjvetkezŐk szeľint: ,,a 7.$ (3) bekezdésében u,,(7) és (2) bekezdés'' szövegrész
helyébe az íll)::(2) bękezdés szövcgľĺśsz.léď'_ úgy hatćlroz, hogy javasolja a Képviselő-
testületnek a ,, Rendelet-tervezet a moĺoros vízi jórműveket terhelő telepüIěsi adóról szóló
39/2a16. (X, 26.) önkormányzati rendeĺet módosításáról'' címĹi előterjesztés
megtáľgyalását és a képviselőtestületi előterjesxés szerinti taľtalommal töľténő
elfogadását.
(Szavazott 7 Jő bizottstźgi tag: 7 igen, eglhangú)

{l 4ĺDiŕPnđĺ qpĘtl A kerĺiletĺ łinkoľmányzati fenntaľtású óvodákban dolgozó
kłizalkalm azottak ped a gó gussztľáj k mĺatt kieső bérének m egtéľítése

Puskás Péter elnök: Kéľdés, észľevétęl hićľryában, fęlteszi szavazásta az előteľjesztés szerinti
hataľozati j avaslatot.

Buđapest Főváľos III. Keľĺilet, lbuda-Békásmegyeľ Önkormänyzat Pénzügyĺ,
Tulajdonosĺ és Varyonnyilatkoz at-kezelő Bízottságának

379 ĺŻ022, (x. 26.) hatáľozata

A Bizottság dr. Urbán Péter Adótigyi Fĺĺosztályvezető ismeľtętett pontosítása alapjan
rigy hataľoz, hogy javasolja a Képviselő-testtiletnek a ,,A kBrületi önkormányzati
fenntartósĺű óvodákban doĺgozó köząĺlralmazottak pedagógassz,tľájk niatt kieső béľĺlnek
megtéľítése " című előterjesxés megtrárgyalásŁt és a képviselő-testületi előteľjesztés
szeľinti tartalommal törtónő elfogadását azzal, hogy a rendelet_tęrvezet
normaszövegének 4. s_át egészítsék ki a következővel: 3. 7. s (3) bekezdésében az ,,(I)
és (2) bekezdés" szövegrész helyébe az ,,(1)-(2) bekezdés "szöveg lép.
(Szavazott 5Jő bizottsógi tag: 5 igen)

Puslrjs Péteľ elnök és Fąrkas Baldzs bizottsógi tag a szavazósbąn nem velt részt.

5. rraoiľendi nonti Nemzetkłizi számítógép_kezelői Jogosítvány megszeľzése
intózményesített pľogramjának folytatása ä 3l'0-es ECDL
vízsgakłizpontban (KSZKI) vizsgára jelentkező óbudai dĺákok
számáľa, továbbá a keľiileti tĺnkormányzatĺ fenntaľtású óvođákban
dolgozó óvodapedagĺĎgusok akkreditĺ{lt tanfolyam keľetében tiirténő
informatĺkai továbbképzésének támogatása

Puskás Péteľ elniik: Kérdés, észrevétel hianyában' felteszi szavaztsľa az előteĺjesztés szeľinti
hattr o zati j avasl atot.
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Budapest Fővĺĺľos III. Kerĺilet, Obuda_Békĺĺsmeryer Onkoľmányzzt Pónzüryi,
Tulaj donosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő B ĺzottságának

380 ĺ2022. (x. 26.) határ ozatz

A Bizottság tigy hataroz, hogy javasolja a Képviselő_tęstĺiletnek a o,Nemzetközi
Számitôgép-kezelői Jogosíwany megszerzése intézményesĺtett programjĺ{nak folytatása
a 310-ęs ECDL vizsgaközpontba (KSZKĐ vizsgĺĺľajelentkezó óbudai diakok számára,
továbbá a keľĺilęti önkoľmányzati fenntartású óvodakban dolgozi óvodapedagógusok
akkľeditált tanfolyam keľetében töľténő informatikai továbbképzésének támogatásď'
címrĺ előteľjesztés megtargyalását és a képviselő-testületi előterjesztés szerinti
tartalommal töľténő elfo gadasát.
(Szavazott 7 Jő bizottsági tag: 7 igen, eglhangú)

ó. n nlľen'di'pont: Döntés az Önkormňnyzattulajdonában áIló ingatlanok béľbeadására
vonatkozó nyilvános pályĺ{zatok eredményéľől' a pályázatok ismételt
kĺíľásáľól

Puskás Péter elnłik: Kéľdés, észrevétel hiányában' felteszi szavaztsľaaz előte$esztés szęrinti
hatar ozati javas I atot.

Budapest Fővrĺros III' Keľĺilet, ibuda_Békásmeryeľ Onkormányzat Pénzĺigyĺ,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyĺlatkozat_kezelő Bizottságának

38t 12022. (x. 26.) batärozata

A Bizottság úgy hattlroz, hogy javasolja a Képviselő-testĺiletnek a ,,đöntés az
onkormónyzat tulajdonóban álIó ingatlanok bérbeaddsóľa vonatknzó nyilvános
pályózatok eredményérőI, ĺł pólyĺizatok ismétek kiírĺźsáról" címii elöterjesztés
megtáľgyalását és a kćpviselő-tęstiileti elöteľjesztés szerinti taľtďommal töľténő
elfogadását.
(Szavazott 7 /ő bizottsłigi tag: 7 igen, egłłlangú)

7. nąpĺľenĺli pont: Ón,'oa_ľekásmegyeľ Városfejlesztő Nonpľofit Kft. által kezelt
ktiltségvetésĺ soľok mĺĎdosítása

Puskás Péteľ elnök: Kéľđés, észrevétel hiányában, felteszi szavaztstaaz előteľjesztés szęľinti
hatfuozatijavaslatot.

Budapest Fővĺ{ľos III. Keľĺiteą Óbuda-Békásmeryeľ onkoľmőnyzat Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizotfságának

382 ĺ2022. (x. 26.) határ azata

A Bizottság úgy łlatiroz, hogy javasolja a Képviselő_testiiletnek a ,,()buda-
Békásuegłer Vóľosfejleszĺő Nonprofit KlL áItal kezeĺt koltségvetési sorok módosítása"
címii eloteľjesztés megtáľgya|tsát és a képviselő-testĹileti előterjesztés szęľínti
taľtalommal töľténő elfogadását.
(Szavazott 7 Jő bizottsági ĺag: 7 igen, eglhangú)
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8'; |raľĺľ*ndi,ĺlonk Kiitelezettségvállatr{s ĺivodák és a Polgáľmesteľĺ Hivatal épiileteinek
korszeľíísítési beľuházásáľa

Puslĺĺs Péter elnłik: Kérdés, észľevétel hiányában, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti
hatiiľozati javaslatot.

Budapest T'őváľos III. Kerületo lbuda_Békásmeryeľ onkoľmänyzzt Pénzĺĺryi,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkoz at-keze|ő Bizottságának

383 12022. (X. 26.) hatńr ozata

A Bizottság úgy hatźroz, hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek az

,,KÓtelezettségváltalós óvodák és a Polgármesteri Hivątal ěptłleteĺnek eneľgetikai
koľszerűsítési beruházdsľą" cimu előteľjesztós megtrírgyalásät és a képviselö-testtileti
előteľj esztés szerinti taľtalommal történő elfogadását.
(Szavazott 7 Jő bizottsági tag: 7 igen, egłhangú)

9; nłpĺĺendi ront: Az Önkormányzat 2022. évĺ Kiizbeszeľzési telv módosításának
elfogadása

Puskás Péter elnök: Kérdés, észrevétel hianyában, felteszi szavazástaaz elöteľjesztés szeľinti
hatźr ozati j avasl atot.

Budapest Főváľos III. Kerület, lbuda_Békásmeryeľ Onkormńnyzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

384 12022. (x. 26.) hatńrazata

A Bizottság ugy hatfuoz' hogy javasolja a Képviselő-testiiletnek az ,,Az onkoľmónyzat
2022. évi KÓzbeszeľzési terv módosítdsónak elfogadósa" címri előterjesztés
megtáľgyalását és a képviselö-testületi előterjesztés szerinti taľtalommal történö

elfogadását.
(Szĺłvazott 7lő bizottsdgi tag: 7 igen, eglhangú)

lCI' nloi'renđĺ pont: Tulajdonosi hozzájáľulások megadĺĹsa az lĺszak-Budapesti
Tankeľĺileti Kłizpont részére iinkoľmĺńnyzati tulajđonri
ingatlanokban végzendő beľuhĺŁásokhoz

Puskás Péteľ elnłik: Kéľdés, észrevétel hiányában, feltęszi szavazćnraaz előterjesztés szeľinti
határ o zati j avas l atot.

Budapest Főváros III. Keľĺilet, obuda_Békásmeryer onkormányzat Pénzĺiryi,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkoz at-keze|ő BŁottságának

385 ĺŻ022. (x. 2ó.) határ ozata

A Bizottság úgy hatěľoz, hogy javasalja a Képviselő.testiilętnek az ,,TulĘĺlono,ľi
hozzújĺir.uĺĺisok megadása az Eszak-Budapesti Tanĺłgriłĺetí Kózpont rćszĺóre

ónkormányzati tuĺajdonú ingatlanokban végzendő beľuhózósokhaz" címii előterjesztés
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megtáľgyalását és a képviselő-testi'ileti elóteľjesztés szerinti tartďommal történo
elfogađását.
(Szavazott 7 Jő bizottsági tag: 7 igen, egłhangú)

L1. narrĺrgnđĺ ľonŕ: Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezésére

Puskás Péter elnłik: Kéľdezi, van-ę kérdés, észrevétel.

Szkaliczki Tĺinde elnłĺkhelyettes: Ha jÓl látją|esz olyan összeg, amelyet úgy fognak lękötni,
hogy decembeľ 20_ig, lesz olyan' amelyet decembeľ 30-ig, és varr benne, amelyet december -

ig. Nem érti, ha a költségvetési szĺámlfuól van, miért nem ugyanannyi idöľe kötik le? Aľľa
gondol, hogy a decembeľi kiÍizetések kapcsán yan ezigy. Aza taktika, hogy majd a decęmbeľi
bizottsági iilésen újra meghosszabb{tjłĺk,Itaazösszeg rendelkezésĺikre fog még állni. Mi ebben

az esetben a mö,göttes koncepció?

Vecsey-Fĺizes M:írta Pénzĺiry és gazdasági Főosztály vezetője: A betétlekötések
idotartamźnál arra figyeltek, hogy a đecembęr 2-ai bérkiťtzetésľe visszaéľkezzen a lekötott
összeg, illetve decembeľ 20-án is visszaérkezzenek. Tehát likvidítási szempontbil döntöttek
ísy.
Tájékoztatja továbbá a Bizottságot, hogy az előteľjesztés 12,5 Ya-kal késziilt, viszont a
Raiffęisen Bank (a továbbiakban: Bank) mai ajanlata |3,7Yo, amely 4,6 millió foľintüal több
bevételt eľedményez, mint aĺni az előteľjesztésben szeľepel.
Lakáséľtékęsítési alszámlián olyan számlát taľtanak rryilván, amit kífejezetten béľlakások
építésére, béľlakások kaľbantartásiĺra lehet felhasználni. Úgy fudja, hogy legközelębb 2024-ben
kell kifizetést teljesíteni orról a számlfuól, ezért đecember 30-ig, ľövidtávú lekötésben
gondolkodnak. A Bank sem szeretne hosszabbidőre iisszeget lekötní. A mai ajránlatuk csak és

kizarilag egy hónaprasző|.Hosszabb időre a Bank csak az Önkoľmányzat jelenlegi helyzetére
való tekintęttel kötötte le, mert nagyon kockázatosnak érzi saját ľészéľől'

Puskás Péteľ elntĺk További kéľđés, észľevételhiányában, felteszi szavazásra az elĺĺĘesztés
szeľinti határozati javaslatot az ismeľtetett módosítássď egyiitt.

Buđapest ľ'óváľos III' Kerĺileą Óbuđa_Békásmeryer onkorm{nyzat Pénzĺiryi,
Tulaj donosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

386 /2x22. (L 26.) határ ozata

Bizottság {lgy llatfu oz, úgy hataĺo z, hogy

1. az Önkoľmányzat köttségvetési számlájáľĺÓl az átmenetileg szabad
pénzeszközeiből 1 mittĺárd foľintot a Raiffeisen Bank bęfektetési ajanlata alapjělĺ- a
legkedvezóbb befektetés elvének Íigyelembe vételével november 3-december 02
kiizłitti időtartamra leköti, egyúttal fe|llata|mazza a polgáľmestert a bętétlekötési
bizonylat aláiľásaru,

2. ^z Onkormányzat kłiltségvetési számlájáró| az átmenetileg szabad
pénzeszközeibőt 0,8 milliárd foľintot a Raiffeisen Bank befektetési ajánlata a|apjźn-
a legkedvezőbb befektetés elvének figyelembe vételével novembeľ 3-december 20
kłizötti ĺdőtaľtamľa leköti, egyúttal ťęlhata|mazza a polgttrmestert a betétlękötési
bizonylat aláírásáta.
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3. 
^z 

Önkoľmányzat Lakásértékesítés alszámlájárót az átmenetileg szabad
pétueszkőzeiből 1ŕ milliárd foľintot a Raiffeisen Bank beťektstési ajanlata alapjan-
a legkedvezöbb befektętés ęlvének figyelembe vételével novembeľ 3-december 30
kłizötti időtaľtamra leköti, egyúttal felhatalmazza a po|gármestert a betétlękötési
bizonylat aláíľására'

Felelős: Polgáľmester
Határidő: azonnal
(Szavazott 7 Jő bizottsógi tag: 7 igen, egłhangú)

12. napĺrynđi ĺ*nt: A Békásmeryeľi Píac ós Közłĺsségi Téren található 84-85 sz.
ĺizlethetyĺség béľbeađásáľa kiírt pályĹnat eľedmónyének
megáIlapítása

Puskás Péteľ elnök: Kérdés, észľęvétel hiányában, felteszi szavazťstaaz előteľjesztés szęrinti
hatáľozati j avaslatot.

Budapest ľ'őváros III. Kęľütet, lbuda_Békásmeryer Önkoľmőnyzat Pénzíiryi,
Tu lajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

387 12022. (x. 2ó.) hatńrozata

A Bizottság ugy hatátoz' hogy a

1. a2022. október 2l-énzátn:irt, a Hęltai Jenő tér l sz. alatt.található Békásmegyeľi Piac
és Közösségi Tér 84_85 sz. iizlethelyiségľe éľkęzett pályäzati kiíľás eľedmónyes, a
beérkęzett éľvényes. A pály ázat nyeľtese : HEAVEN-HAIR KFT. (székhely:
1042 Budapest út l02-i04. 1. em. 4. ajtő, adószám: 22617398-2-4|)

2. felbatalmazz-aaz Piaclgazgatősźtg,igazgatoja, hogy a 1. pont
szerinti nyertes páĺlyazóval kösse meg a vonatkozó béľleti szęrzőđést.

Hĺtńľĺdő: 2022. novembeľ 15.

Felelős: Ób,'da-gekĺsmegyeľ Piac lgazgatóság, igazgatőja
(Szavazott 7 Jő bizottsógi tag: 5 igen, 2 taľtózkodas)

t^3" napiľondi nonĺl Nem lakás célú helyiségek béľbeađásáľa beérkezett pályŁatok
elbíľĺĺlása

Puskás Péteľ elnłik: Kérdés, észľevétel hiĺínyában, felteszi szavazćsraaz előteľjesztés szeľinti
hatttr ozati j av as I atot.

Budapest Főváľos III. Keľütet, Obuda_Békásmegyer Onkoľmźnyzat Pénzĺiryi,
Tulaj donosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

388120Ż2. (X. 26.) hatńrozata

A Bizottság Budapest Főváĺos III' keľĹilet Óbuda-gekásmegyer onkormanyzat
Képviselő_testtiletének az Önkormanyzat tulajdonában álllő egyes vagyontárgyak
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bérbeadásáról szÓló 9/20L5. (II. 16.) önkormányzati ľendelete 93. $ (l) bekezdésében
kapott íelhatalmazás alapjłán úgy hatáľoz, hogy az tinkormźnyzati tulajdonú 17799ll
hĺsz.-ú, 1036 Budapest, Pacsĺľtamező utca 13. szám alatti ingatlanon álló épiiletben
lévő, ĺ.16 m2 alapteľĹiletrí ĺizlet/iľodahelyiség vonatkozásábarl az ALEF KIDS Ifjúságĺ
és Ngvelési Älĺpítvány (székhely: 1036 Budapes| Lajos utca 163., äzonosíti: 01-99-
030087' ađószám: l8523393_l-41, képviselő: Szilánk 7suzsanna elniik) és az obudai
VagyonkezelŐ Nonproťĺt Zrt., mint megbízott, egyben meghatalmazott által képviselt
Buáapest Fővaros IiI. Keľtilet Óbuda_gekásmegyer Önkormányzat ifjúsági kłiztisségi
tér funkcíóval, 5 év határozott ĺdőtaľtamra bérleti szeľződést kiithet Budapest
Fővaros III. kęľület obuda-nekásmegyer Önkormĺĺnyzatának aZ Önkormányzat
tulajdonában álló egyes vagyontargyak béľbeadásáról szóló 9ĺ2015. (il. l6.)
önkormányzati rendelet 96. $ (3) bekezdés b) pontja alapján. A bérleti jogviszonnyal
összefiiggésbęn fizetendĺĺ bérlęti díj mértéke havi 420.000'- ľ't.

A béľleti szęľződésben ľögzíteni szükséges, hogy a béľleti díj jelenleg ÁFA-t nęm
tartalmaz,azonban, ha a Bérbeadó az ingatlanok bérbeadása tekintetében AFA kötelessé
válik, akkoľ a Bérbeadó a jogszabály ältal előíń ÁFA mértékét a most meghataľozott
béľleti díjra, mint adóalapľa felszámítja.
A bérleti díjon felül a Béľlőnek meg kell fizętnie a Béľbeadó źůtal megállapított,
mindenkoľi szemétátalány összegét.
A bérlęti szeľződésben rögzítení kell, hogy a tervezett funkció megvalósítĺásrĺhoz
sziikséges szakhatósági és egyéb engedélyek,tlozzźtjárulLások, nyilatkozatok beszeĺzése a
Bérlő felađata és felelőssé E€, ?z onkoľmányzat ebbéli felelősségét |<lzuja.
A bérleti szeľzĺĺdés rnegkötésének feltétele aPěiyźnó részéľől benýjtott, azěilaĺni illetve
a illetve a székhelye szerinti önkormányzati adőbatósággal szemben adó- vagy adik
módjĺáĺa behajtandó köztartozások tekintetében kíállĺtott nemleges igazolás (vagy,

amennyiben az ađóhatóságszźĺmätaÍizetési kedvezméný (adóméľséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett, az ezt igazoló dokumentum).
A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Béľbeadó egyolđahi nyilatkozattal _ 2a24.
januĺár 1 . napjától _ a KSH által hivatalosan közzét etź előzó évi infláció (azaz atőtgyévben
atárgyévetmegelőző év átlagos fogyasztói rĺrindęx változásrłnak megfelelö) mértékének
megfelelő ö'sszeggel emeli a béľleti díjat' eľre Bérbeadó ezirányú intézkedését követően,
visszamenőleges hatállyal keľiil soľ.
Az Önkormźnyzat Képviselő_testületénęk az Önkormányzat fulajdonában álló egyes
vagyontĺíľgyak béľbeadásáľól szóló 9/2015. (II. 16.) önkormźnyzati ľendelete 92. $ (6)

bekezdés a|apjan a nyertes Ptiyźr'ónak a béľleti díj hfuomszorosának megfeleló összegii
megszerzési díjat kell ťrzetnie, míg a 92. $ (2) bekezdése g) ponda szęńnt (a ptůyázati
felhívásban rögzítetteknek megfelelöen) a béľleti szeľződés megkötésekor a fizetenđĺĺ
bérleti díj (+ szemétátalány) háromszoľosĺának megfeielő összegiĺ óvadékot, mint
szerzodést biaosíti mellékkötęlezettséget kell a Bérbeadónál letétbe helyeznie.
A bérleti szeľződést kĺizjegyzoi okiratba kell foglalni, melynek kĺiltségei a Bérlőt teľhelik'
F'elelős: a"ob.,duiVagyonkezelóNonprofitZrt,vezéngazgatoja
Hatáľidő: a döntést követő 60 nap
(Szavazott 7 Jő bizottsĺźgi tag: 7 igen, egłhang1)
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14. n+piľendĺ pgnŕ: A14729/9 hľsz.-rĺ, 1037 Budapest, Bécsi út 86. szám alatti ingatlanon
álló épiiletben lévő 4 m2 alapterĺiletÍi tĺĺľoló ĺsmételt, pályázaton
kíviilĺ bérbeadása a nncsl rtlRA Kereskedelmi Kft. részéľe

Puskás Péteľ elniik Kéľdés, észrevétel hiányában, felteszi szavazástaaz elóteľjesztés szęľinti
batélr ozati j avasl atot.

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Pénzĺiryi,
Tulaj donosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

389 12022. (x. 26.) hatńr ozata

A Bizottság Budapest Főváľos III. Kerület Óuuda_Békasmegyer onkoľmányzat
Képviselő-testĹiletének az onkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontargyak
béľbeadásáról szóló 9/2015. (II. t6.) önkormányzati rendelęte 89' $-a alapján tąyhatźltoz,
hogy hoz'zátjáľul a Budapest Főviíros III. Keľiitet lbuaa-Bekásmegyeľ Önkoľmányzat
tulajdonát képezö 1472919 hľsz.-ú, 1037 Budapest, Bécsĺ út 8_6' szám alatti ingatlanon
auďepuletb"n leuo 4 m2 alapterÍiletű ingatlanľész BÉCSI FLÓRA Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1071 Budapest, DÓzsa Gyĺiľgy út 68., I/2., cégsegyzékszźlm: 0I-09'347664,
adôszám: 27068548-1-42, képviselő: Dőri Sandoľ Zsolt Ĺigyvezető) tészérę _ táľolĺó
funkcióval * történó ismételt, páIyŕnaton kívüli bérbeadásńhoz, 2022. novembeľ 1.

napjĺńtót 2025. októbeľ 31-ig tartl határozott idótartamra, az onkormányzat
tulajdonában álli egyes vagyontáľgyak bérbeadasaľól szóló 9l20l5. (il' 1ó.)

önkormányzati ľendelet 88. $ (1) bekezđés bc) ponda alapján. A helyiség béľleti díja havi
l2.7 47,- Ft (+ vízáúatány).
A béľleti szeľződésben rögzíteni szükséges, hogy a bérleti díj jelenleg AFA-t nem
tartalmaz, azonban, ha a Béľbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében AFA kötelessé
válik, akkor a Béĺbeađó a jogszabrĺly által előín ÁFA mértékét a most meghatáľozott
béľleti đíjra, mint adóalapra felszámítja.
A béľlęti díjon felĺil a Béľlőnek meg kell fizetnie a Béľbeadó által megállapított,
mindenkori szemétátďány összegét.
A béľlemény székhelyként nem jegyezhetó be, vonatkozásétbarĺtelephely engedély nem
adható ki.
A bérleti szerződésben rö'gzíteni kell, hogy a ťunkcil megvalósítäsźłloz esetlegesen
sziikséges szakhatósági és egyéb engedélyek,hazzź|.ánllasok, nyilatkozatok beszeľzése
minden esetben a Béľ1ő feladata és felelĺĺsséEl, M Önkormányzat ebbéli felelősségét
Iłzafia.
A bérleti szęĺzŐdés megkötésének feltétele a Béľ1ö ľészéről benyújtott, az áilami illetve
a székhelye szeńnti önkormányzati ađőbatósággal szemben adó- vagy adók módjfua
behajtandó könartoztlsok tekintetében kiállított nemleges igazolás (vagy, amennyiben az
adóhatóság szálmára fizetési kedvezményt (adóméľséklés, elengedés, vagy fizetési
körľ:y íté s) en$edé l ye z ęfr , az ezt igazolő dokumentum).
Budapest Főváros III. Keriilet ób.'aa-nokasmegyeľ onkoľmanyzat Képviselő-
tęstületének az onkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontargyak béľbeadasáľól
sző\ő 9l20I5. (iI. 16.) önkormányzati ľendelete 95. $ (4) bekezdése szeľint a Béľlőnek a
béľleti szerzódés megk<itésekor a Íizetenđő béľleti díj (+ szemetźúa1źny,.+ vízéúa|ány)
haľomszorosanak megfeleló összegú óvadékot, mint szeĺzodést biztosító
mellékkĺitelezettséget kęll fizetnie.

I
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A béľleti szęrződésben ki kell kötni, hogy a Béľbeadó egyoldalú nyilatkozattal _ 2023.
januáľ l. napjától _ a KSH által hivatalosan közzétęttelőző évi inÍláció (azazatfugyévben
a tárgyévet megelózó év átlagos ťogyasztói áľindęx változásanak megfeleló) méľtékének
megfelelő összeggel évente emeli a béĺleti díjat, eľľe Béľbeadó eziriĺnyú intézkedését
követően, visszamenőleges hatállyal kerĺil sor.
A béľleti szęrződést köĄegyzoi okiratba kell foglďni, melynek költségei a Bérlőt tęrhelik'
Felelős: azobudaiVagyonkezelőNonpĺofitZrt.vezérigazgatőja
Határidő: ahatfuozathozata|tkövető 30nap
(Szavazott 7 fő bizottsógi tag: 7 igen, egłhaný)

15. napirełdi ponti 
^16918l2lV478 

helyľajzĺ számű,1032 Budapest, Bécsi űt229.szám
alattĺ, 58 m2 alapteľĺiletű iľodahelyĺség ismételt, pfilyázaton kívĺili
bérbead:ńsa az Euľorisk Bĺztosítási Alkusz Kft. ľészéľe

Puskás Péter elnłik: Kéľdés, észrevétel hiányában, fęlteszi szavazásraaz előterjesztés szeľinti
hatźtt o zati javasl atot'

Budapest Főváros III. Keľĺileto Óbuđa-Békásmegyer Önkoľmányzat Pénzĺiryin
Tulajdonosi és Varyonnyĺlatkozat-kezelő BŁottságĺĺnak

390 n022. (X. 26.) hatát ozata

A Bizottság Budapest Fővaľos III. Keľület Óuuaa-gekásmegyer Önkoľmányzat
Képviselő-testületének az onkoľmányzat fulajdonában álló egyes vagyontlĺĺgyak
bérbeadásáľól szóló 9/20t5.(II. 16.) önkoľmányzati rendelete 89. $_a alapjĺánúgyllatáĺoz,
hogy hozzájárul a Buđapest Főváľos III. Keľĺilet obuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat
tulaj donát kep ezo t 69 l8 l 2 l N 47 8 helry t ajzi szźmű, természetben a 1 032 Buđa pest, Bécs ĺ
űlt229. szám alattí, 58 m2 aĺapterület{ĺ - az ingatlan-nyiĺvłĺntartás szeľint-üz|et* ingatlan
Euľorisk Bĺztosításĺ Alkusz Kft. (székhely: |133 Buđapest, Áľboc utca 6.,

cégjegyzékszám: a1.-09-266695, ađószám: 10870055-1-41, képviselö: Papp Lajos
iigyvezető) részére, iľoda funkcióval történő ismételt, péůyźaatonkívĹili béľbeadńsához,
7,022. decsmbeľ t. napjától 20Ż7. novembeľ 30-ig taľtó hatźrozott ióotartarrlľa, az
Önkoľmĺĺnyzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásĺäról szőló 9/2015. GI.
16.) önkoľményzatirendelet 88. !) (l) bekezdés bc) pontja alapján. A helyiség béľleti díja
havi 141.346,- Ft.
A béľleti szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a bérleti díj jelenleg AFAł nem
tartalmaz, azonbarr, ha a Bérbeadó az ingatlan béĺbeadása tekintetében AFA kÖtęlessé
válik, akkor a Bérbeadó a jogszabźůy á\tal elŐíń ÁFA mértékét a most meghatarozott
béľleti díjľa, mint adóalapľa felszámítja.
A béľleti díjon felül a Bórlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által megállapított'
mindenkori szemétátalány összegét.
A bérleti szeľződésben rögzíteni kell, hogy a funkcii megvalósításához esetlegesen
sztikséges szakhatósági és egyéb engedélyek,bozzáljźrulások, nyilatkozatok beszerzése
minden esetben a Bérlő feladata és felelőssé Ea, M Önkormĺányzat ebbéli felelősségét
kizaĄa.
A bérleti szeruodés megkötésének feltétele a Béľlő részéről benýjtott, az áůlami illetvę a

illetve a székhelye szerintí önkormanyzati adőbatősággaL szemben adó- vagy adók
módjaľa behajtandó köńartozások tekintetében kiállított nemleges igazolás (vagy,
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amennýben az adóhatós ág szźwŕĺrafi zetési kedvezméný (adómérséklés, elengedés, vagy
fi zeté si könny ítés) en g edélye z ett, az ezt igazol,ő dokumentum).
Budapest FŐváros III. KeľĹilet obuda-Békásmegyeľ onkoľmányzat Képviselő-
tęstĹiletének az Önkormźnyzat tulajdonában á1ló egyes vagyontárgyak béľbeadásaľll
szćńő 9/2015. (II. 16.) önkormanyzati ľendelete 95. $ (4) bekezdése szeńnt a Béľlönek a
béľleti szerzódésmegkötésekoĺ aÍizetenđő béĺleti dd (+ szemétátalany) hĺáromszorosĺĺnak
megfelelő összegú óvadékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget kell fizetnie.
A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Béľbeadó egyoldalú nyilatkozattal _ 2023.
januĺĺĺ 1. napjától _ a KSH ĺĺltal hivatalosan közzé;teltelöző évi infláció (azazatfugyévben
a targyévet megelóző év atlagos fogyasztói aĺindex változásának megfelelo) móľtékének
megfelelő összeggel évente emeli a bérleti díjat, erĺe Bérbeadó ezitźnyÚ intézkedését
követően' visszamenőleges hatállyal keriil sor.
A béľleti szerződést közjegyzbíokiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlöt terhelik.
Felelős: a" lbuđai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
Határidő: ahażáltozathozataltkövętő 30nap
(Szavazott 7 fő bizottsági tag: 7 igen, egłhaný)

16' nĺniĺgnđi r'onh A 14668/0lN26 hrsz._ú, 1036 Budapest, Galagonya utca 4. szám
alattĺ, 52 m2 alapteľĺiletÍi, iĺnkormányzatí tulajđonrt iľodahelyiség
vonatkozásában a SURIEL Infoľmatikaĺ Keľeskedelmĺ és

Szolgáltatĺi Kft. és Dr. Sléđeľ Melinda egyénĺ ĺigľéd béľleti
szeľződésének megsziintetése

Puskás Péter elnök: Kérdés, észrevételhirĺnyában, fęlteszi szavazźsraaz elóterjesztés szęrinti
hatfuozatijavaslatot.

Budapest F'ővrńľos III. Keľütet, Óbuđa_Békásmegyer Onkormáĺyzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosí ós Yaryonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

39 1 12022. {x. 26.) h atáľozata

A Bizottság az Önkormźnyzat vagyonĺĺról és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló l7l2014. (VI. 2.) ö'nkormányzati ľendelet 16. $ (l) bekezdése,
valamint az Önkormányzat tulajdonában álli egyes vagyontaľgyak bérbeadásaról szóló
9/2015. (u' 16.) önkormányzati ľenđelet 87. $ (2) bekezdése alapjan ,tryyhatáĺtoz, hogy
hozzńiáru| az önkormányzati tulajđonú, t4668laĺN26 hrsz.-ri, 1036 Budapest,
Galagonya utca 4. szám alatti,52 mŻ alapterĺiletti iľodahelyisóg vonatkozástlban az
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.,'mint megbizott, egyben meghatalmazott által

képviselt Budapest Főváros III. KeľĹilet Óbuda-ľékásmegyeľ Önkoľmanyzat (Bérbeadó),

valamint a SURIEL Informatĺkai Keľeskeđelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: l161
Budapest' Gusztáv utca 7 l ., cégtregyzékszám: a1*09 -87 7 662, adőszźml: 1 3 873 3 0 1 -Ż'42,
képviselő: Németh Tiboľ ügyvezető) és Dr. Slédeľ Melinda egyéni tigyvéd (nyilvántaľtó
hatóság: Pest Megyei Ügyvédi Kamara, kamaĺai azonosíti szětm: 36072251; ügyvédi
igazolvĺĺny szźtma:00008746, cim:246L Tárnok, Sport utca 11.), mint Bérlőtáľsak kĺizött
fennálló béľIeti szerződés 2022. oktróber 31. napjrňn, közös megeryezéssel tiirténő
megszĺintetéséhez, cseľeingatlan biztosítása nélkĹil.
A béľlęti szęrződés megszüntetésének feltétele, hogy Béľlótáľsaknak sem a Béľbeadóval,
sem a köztizemi szolgáltatókkal szemben nem állhat fenn díjtartozása.
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Felelős: azobuđaiVagyonkezelőNonproťĺtZrt.vezérigazgatoja
Határĺdő: a döntést követő 30 nap
(Szavazott 7 Jłi bizottsdgi tag: 7 igen, egłhangú)

17, 'napirendi ponłl Diintés a l8024ll7lN2 hrsz.-ú' 1'033 Budapest, Flórián téľ 3' szám
alattĺ, 150 m2 alapteľületiĺ iľodahelyĺségen leenđő Bérlő - az MR
Kiizösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft _ által tenezett
béľlői beľuházásľól

Puskás Péteľ elnłik: Kérđés, észľevétel hiányában, felteszi szavaztsraaz előterjesztés szerinti
hatłírozati j avaslatot.

Budapest FĆiváros III. Keľĺiteto Óbuda-Békásmeryer onkoľmányzat Pónzüryi,
Tulajdonosi és Vagyon nyilatkozat-kezelő Bĺzottságának

392 12022. (x. 26.) batńrozata

A Bizottság az Önkoľmänyzat vagyonáľól és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaĺól szóló |712014. (VI. 2.) önkoľmrĺnyzati ľendelet 18. $ (2) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján javasolja a Polgáľmesteľnek, hogy az MR
Kłizłisségi Lata{salap Kłizhasznú NonpľoÍit Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca
8- 1 0., cégjegyzékszĺĺm: 0 l -09_3 84ó06, adiszám : 29254t43 -2-4I, képviselő : Demetęľ
Judit és Dr. Balogh Tamás egyiittesen) szálmáĺa adja tulajdonosĺ hozzájárulńsát az
általa bérbe veenđo 18024lt7ĺN2 hľsz.-ti, 1033 Buđapest, ľ'lĺóľián téľ 3. szám alatti, L50
m2 alapterületĺi, önkormányzati tulajdonú (ĺiryfélszolgálat és iľoda funkcĺójú)
iľodahelyiség vonatkozźsában - a béľleményben a leendő Bér1ő ĺíltď elvégzendő
átalakításokhoz, mint éľtéknövelő beľuhŁáshoz. A beruházás feltételľendszeĺét a
Bérbeađó és a Bérlő között kötenđő ktilön megĺĺllapodas foglalja magába.
A leendő Béľlő által, saját költségen végzendö beruhazás miiszaki taľtalma a
helyiségcsoport tewezett funkciónak megfelelő teljes átalakítása. A teľvezett beruházás
kapcsán esetlegesen sziikséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájarulások
beszeľzése a leendő Béľlő feladata és felelősséEa, ú onkormanyzat ebbéli felelősségét
kizarja. A béľteti jogviszony báľmilyen okból töľténő megszűnése esetén a leenđő Béľ1ő

köteles a béľelt épiiletrészt ingóságaitól kiüľítve, tisztán, rendeltetésszera használatľa
alkalmas állapotban Béľbeadi tészére _ Megbízott ritján _ jegyzőkönyv felvétele mellett
visszaadni, az eľedeti állapot visszaállításának kötelezettsége nélkül.
Leendő Bér1ő jogosult - legfeljebb 7.070.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttő 8'978.900,- Ft
tisszeghatár erejéig (mĹiszaki tartalom: a meglévő, korszenĺtlen illętve Ĺizemképtelen
klímaberendezések cseréje) - költségeinęk béľbeszámítás útjĹĺn történő megtéľítéséhez, a

Íizetendő megszeľzési díj 100%_éig, a továbbiakban a mindenkori havi bérleti dij 5a%'
ának mértékéig.
A bérbeszámításľa Bérbeadó és leendő Béľlő kiizött kötendő kiilön megállapodás
keretében kertilhet sor, mely tartalmaani fog'a, hogy a béľbeszámítrís fenti összegben
töľténo érvényesítése az elfogadott mrĺszaki taltalom teljes köriĺ' I. osztályú minőségben
tortént megvalósulása esetén lehetséges, mely köľĹĺlméný a műszaki átadás-átvételi
eljáľás sorźn jegyzÖkönyvileg is rögzíteni kell'
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A Bérbęadó és leendő Béľlő között kötendő külön megállapodásnak tartalmaznia kell,
hogy a beruházás, megvalósulásával a Bérbeadó tulajdonába megy áLt, azza|

kapcsolatosan a leendő Bérló lemond minden további igény érvényesítéséľől.
Felelős: az obudai Vagyonkezelő NonproÍit Zrt. vezéngazgatója
Hatáľidő: a döntést követ<ĺ 60 nap
(Szavazott 7lĺ5 bizottsági tag: 7 igen, egłhangťł)

18. naplľgndt'pont: A 1033 Budapest, Fő téľ 4. szám alatti' t8024l2,t hľsz.-rĹ ĺngatlanon
álló épĺiletben lévőo 17 m2 alapterületiĺ raktáľhelyiség
haszonkölcsiĺnbe adása az obudai Mr'izeum részére

Puskás Péter elnłik: Kéĺdés, észręvétel hiányában, fęlteszi szavazásra az előterjesztés szeľinti
határozati j avaslatot'

Budapest Főváros III. Keľiilet, ibuđa_Békásmeryeľ Önkoľmányznt Pénzĺiryĺ,
Tulaj donosĺ és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

393 12022. (x. 2ó.) hatär ozata

A Bizottság az Önkormćnyzat vagyonaról és a vagyontaľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóli 1712014. (vI. 2.) önkoľmrĺnyzati rendelet l6. $ (1) bekezdésének és
21. $ (3) bekezdésének figyelembe vételévei, vďamint az onkoľmányzat tulajdonában
álló egyes vagyontiĺrgyak béľbeadasáról szllő 9l20L5' (u. 16.) önkoľmányzati rendelete
89. $-a alapján úgy hataroz, hogy hozzńjáru| az önkorményzati tulajdonú' 1033
Budapestn Fő tér 4. szám alaťti, l8024t2t hľsz._ú ingatlanon álló épületben lévő, t7 m2

alapteľiiletii ingatlanrész ĺsmételt, pályázaton 
' 
kívüli' béľleti díj tekintetében

térítésmentes haszonkłĺlcsłinbe adásához az obudaĺ Múzeum (székhely: 1031

Buđapest, Fó téľ 1', törzskönyvi azonosító:764047,adószĺ{m: l5764a41-|-41, képviselő:
igazgati) részére, táľolrĎ funkcĺóval,2022. decembeľ l_jétőt 2025. novembeľ 30-ĺg
tartó hatarozott időtaľtammal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény tII'
ťejezet 5. alcímének (a nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása) l1. $ (13) bekezdése
alapján.
A téľítésmentes bérbeadás (haszonkölcsönbe adás) jogalapját Magyaľország helyi
onkoľmányzatakől szóló 2011. évi CLXxXx töľvény 23. $ (5) bekezdés 13. pontja
képezi: a helyi közmúvelődési tevékenység támogatása, a kulturális örtikség helyi
védęlme.
A haszonkölcsön szerződésben ki kellkötni, hogy a Béľlőnek vállalnia kell a bérleményi
ingatlan folyamatos karbantaÍtásźlt, áilagänakmegóvását, vállalnia ke|l azĹizemęltetéssel,
fenntartással és működéssel kapcsolatos közĺizemi díjak és egyéb költségek viselését
valamint azingatlanvagyonvéđelmének biztosítását, biztosítási szeľződés megkötését. A
Bérlőnek meg kell fizetnie az ingatlan basználatával összefüggésben a Béĺbeadó által
megállapított, mindenkori szemétátalány összegét' A rendes karbantaľtás köľét
meghaladó helyreállítási munkálatok elvégzésének szükségességéľől a Béĺ1ő köteles az
Önkoľmĺányzatot e|ózetęsen értesíteni' Az Önkormźnyzat hozzájarulźtsa esetén az
elvégzendő munkálatokľól, és a költségek visęléséľől Felek kĺĺlön megállapodást kötnek.
A Béľlő azingatlanon éľtéknövelő beruhłŁtstkizańlag Budapest F'övĺĺros III. Keľület
obuda_gekásmegyeľ Önkormányzat Képviselőtesttiletének a2 onkormĺínyzat
tulajdonában ál1ó egyes vagyontráľgyak béľbęadásaĺól szóló 9lŻ0l5. (Ii. l6.)
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önkoľmányzati rendeletében foglaltak szerint végezhet. A haszonkölcsön szeľződésben
rögzíteni kell' hogy a funkciÓ kapcsán esetlegesen szĹikséges szakhatósági és egyéb
engeđélyek,hazztĄěrulások, nyilatkozatokbeszeľzése minden esetbęn a Bérlő feladata és

felelőssé ge, az onkoľm ány zat ebbé li felelős ségé t kizźĄ a.

Budapest Főváľos III. Kerület lbuoa-Bekásmegyer Önkormányzat Képviselő-
testiileténęk az Önkoľmźnyzat tulajdonábaĺr álló egyes vagyontaľgyak bérbeadásáľól
szőló 912015. (II. 16.) önkormźľlyzati rendelete 95. $ (4) bekezdése szeľint a Béľlonek a
haszonkölcsön szeľződés megkötésekoľ a szemétátalany haromszoľosának megfelelő
összegiĺ óvadékokat, mint szerzöđést biztosító mellékkötelezeťtségeket kell fizetnie.
A haszonkölcsön szeľződést közjegyzői okiľatba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt
terhelik.
ľ'elelős: arobudaiYagyonkezelőNonprofitzÍt.vezéngazgatója
Iĺatáľĺdő: ahatfuozathozata|t kö,vető 30 nap
(Szavazott 7 /ő bizousógi tag: 7 igen, egłhangtQ

l:Ł$ąpĺľcnĺli po"nú: Diintés a Budapest III. keľĺilet, belteľület 17823 helyľajzi számú
ingatlan 1008ll6t42 méľtékű, tĺnkoľmányzatĺ tulajdoni hányadát
megtestesítő Textilmrĺzeum ópĺilete pĺnceszintjének béľbeadásáľa
vonatkozó nyilvános páÄyázat eľedményóľől, a p{lyázat ismételt
kiíľásáľól

Puskás Péteľ elntik Kérđés, észĺevételhíányában, felteszi szavazásraaz előterjesztés szeľinti
hatfuozalijavaslatot.

Budapest Főváľos III. Keľĺĺlet, Óbuda-Bókásmegyeľ Önkoľmźnyzat Pénzĺiryi,
Tulaj donosi és Yagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

39 4 n022. (x. 2ó.) határozata

A Pénzĺiryi, Tulajđonosi és Vagyonnyilatkozat_keze|őBiizottság az Onkormányzat
vagyonńľól és a varyontr{rgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló t7l20t4.
(vI. 2.) łĺnkoľmányzati rendelet l.6. $ (1) bekezdésének b) pontjrĹban kapoff
felhatalmazás alapján ligy hatáľoz, hogl

1. a Budapest Főváĺos III. kertilet, lbuđa_Békásmegyer onkormĺĺnyzat tulajdonában
ál1ó Budapest III. keľiilet, belterĺilet t7823 helyľajzi számú ingatlan fi08ĺt6142
mértéktí, iĺnkormányzati tulajdoni hł{nyadát megtestesítő Textilmrlizeum épĺilete
pinceszintjének bérbeadására vonatkozl _ a Bizottság 20512022, (v. 25.) szĺámú

hatźrozata alapján kiĺrt - nyĺlvános páůyőzatot (tekíntettel arra, hogy a beadási
határidöi g pa1y źľ;ati aj ĺĺnlat nem éľkezett) e ľed m énytelen n ek nyilvánítj a,

Ż' hozzájĺńľul a Budapest Fővaros III. keriilet, obuda-Békásmegyeľ onkormányzat
tulajdonában ál1ó Budapest III. kęľület, belterület 17823 helyrajzi számú ingatlan
fiŰ8ll6l42 mértékiĺ, <inkormányzati fulajdoni hányadát megtestesítő Textilmúzeum
épĺilete pinceszindének bérbeadĺ{sáľa vonatkozĺĎ nyilvános pńlyázat ismételt
kiírásához, az alźhbi fóbb kikötésekkel:

az Äjanlattevőnek péńyázatában nyilatkoznia kell a megajánlott béĺleti díjľól, a
palyazati feltételek elfogadásaľól, csatolnia kell az ingatlanĺész tervezett
hasznosításának ľészletes koncepcióját;
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a béľleti dd minimális áľa 133.800'- Ft/hó, amely az elóző évi, MNB által
közzétett inflác i ó s r źńáv a| évente ind ex ál arrdó ;

a megkötendő bérleti szerződésben rögzíteni sztikséges, hogy a béľleti díj jelenleg
ÁFA_t nem tartalmaz,azonban, ha a Béľbeadó az ingatlan béľbeadása tekintetében
Áp'ł kotelessó válik, akkoľ a Bóľbeadó a jogszabály által előĺĺ Ár'A mértékét a
most megh atéĺrozot| béľleti díjľa, mint adóalapľa felszámítja;
a bérbeadrĺs időtartama legfeljebb l0 év ha!íĺozott idő, illetve legfeljebb az
esetleges, leendő Bérlő általi felújítások költségeinek bérbeszámítassal történĺĺ
kompenzációja során, a beszĺmítandó összeggel arányosaĺr meghatározott
idötartam;
a béľleti szeľződést közjegyzői okiľatba kell foglalni, melynek díj6t a leendő Bérlő
köteles fizetni;
az ajánlati biztosíték 1 ó0. 000'_ Ft;
apá|yázati đokumentáciő fuabruttó 20.000'- Ft'
apälyéľzatban kikötésľe kell, hogy keľüljön, hogy az onkoľmányzat apźÄytnatot
a pálryazati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eľedménýelenné
nyilvrĹnÍthatja, valamint hogy fenntĄa azon jagétt, |logy az érvényes ajánlatot
tevó Ąánlattevőkkel a pźtyazatbontást követőęn további tárgyalast folytasson,
közöttük zőrtköríł licitet taľtson.

3. felkéľĺ az Óbuđai VagyonkezelŐ NonpľofitZrt-ta fentiek szerint apáiyázatkiíľásara
és lefolytatására valamint ana, hogy a pźůyazat eredményéľől szóló javaslatot a
Pénzĺigyi, Tulaj donosi és Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottság elé döntésh ozatalta
nyrijtsa be.

F'elelős: azobudaiVagyonkezelőNonpľoťýZrt.vezéngazgatója
Határĺdől a döntést követő 30 nap
(Szavazott 7 Jő bizottsógi tag: 7 igen, egłhangi)

t0" nĺrĺľłnđí ponŕl Az ĺngatlan_nyilvĺĺntaľtás szerĺnt kĺiliinálló' teľmészetben
łĺsszenyitott t8443l 4l N127 és l8443t 4l N128 hľsz.-rů' 1035 Budapestn
Raktár utca 21. szám alattĺ ĺizlethelyiség ĺsmételt, pályánatan kívĺili
béľbeadása az S ORIGINAL HUNGARY Bt. ľészéľe

Puskás Péteľ elnłik: Kérdés, észľevétel hiányában, egyben teszi fel szavazásľa az előterjesztés
szęrinti batározat| javaslat négy pontj át.

Budapest ľ'őváros III. Keľĺĺlet, Obuda_Békásmegyeľ Önkormányzat Pónzĺiryĺ,
Tulajdonosi és Varyonnyilatkozat-kezelő Bizottságrának

39 5 ĺ2022. (X. 26,) hatáľozata

A Bizottság Budapest Fővĺíros III. Keľi.ilet Óbuda_gekásmegyer Önkormányzat
Képviselő_testiiletének az onkoľmányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak
béľbeadásaról szóló 9l20I5. (il. 16.) önkormányzati ľendelete 89' $-a "lupjT 

iĺgybatároz,
hogy hozzájáľul a Budapest Főváľos III. Keriilet obuda_Békásmegyeľ onkormányzat
tulajdonát képezó, az ingatlan_nyilvántartás szerint két kiilönálló, l8443ĺ4lU127 és

t8443ĺ4lV128 hĺsz-ú, 1035 Budapest, Raktáľ utca 2l. szźľľĺ' alatti,33 m2 és 33 m2

alapterületű, természetben összenyitott _ az- ingatlan-nyilvántaľtás szeľint iľoda -,

19



ingatlan s ORIGINAL HUNGARY Bt. (székhely: 1039 Budapest, Lukács Gyöľgy utca
12,I/4., cégsegyzékszám: 0|-06-792422, ađőszém:26111100_1-41, képviselő: Suľman
Andrea tigyvezető) részére töľténö ismételt, pźiyźľ:aton kívüli bérbeadrisához * üzlet
(szépségĺparĺ tevékenység) funkcióval _, 2a22. novembeľ 15. napjától z027.
novembeľ 14_ig taľtó hatáľozott időtaľtamĺa, az Onkoľměnyzat tulajdonában álló egyes
vagyontrĺľgyak béľbeadásaról szóló 9l20I5. (rI. 16.) önkoľmtnyzati rendelet 88. $ (l)
bekezdés bc) pontja alapjan. A helyiség bérleti díja havi 143.28ó'- Ft.
A bérleti szerződésbeń rögzíteni sziiĹséges, hogy a béľleti díj jelenleg ÁFAł nem
tartalmaz, azonban, ha a Béľbeadő az ingatlan béľbeadása tekintetében AFA kötelessé
válik, akkoľ a Béĺbeadó a jogszabály á|ł'al előíń ÁFA méľtékét a most meghatáľozott
bérleti dĺjra, mint adóalapľa felszámítja.
A béľleti díjon felü1 a Béĺlőnek meg kell Íizętnie a Béľbeađó által megĺíllapított,
mindenkori szemétátalány összegét.
A béľleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a funkció megvalósítěsźlhoz esetlegesen
szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek,hozzź$árulások, nyilatkozatok beszęrzése
minden esetben a Bérlő feladata és felęlősséEa, M onkormanyzat ebbéli felelősségét
kizÄrja.
A béľleti szerződés megkötésének feltétele a Béľlő tészéĺóL benyújtott, az étllami illetve a
illetve a székhelye szerinti önkoľmányzati adóhatósággal szembęn adó- vagy adók
móđjara behajtandó kónartozások tekintetében kiállítoÍt nemleges igazolás (vagy,
amennyiben az adÓhatóságszáměĺrafizetési kedvezményt (adóméľséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyez ett, az ezt igazoló dokumentum).
Budapest Főváros III. Keľület ibuda-getásmegyeľ Önkormányzat Képviselö-
testiiletének az onkormányzat tuĺajdonában álló egyes vagyontárgyak béľbeadásáľól
szólő 9l2a|5. (tI. 16.) önkoľmányzati ľendeletę 95. $ (4) bekęzdése szeľint a Bérlőnek a
béľleti szeľződés megkötésekoľ a fizetendő béľleti díj (+ szemétatalány)haľomszorosának
megfelelő összegíi óvadékot, mint szęľződést bixosító mellékkötelezettséget kell fizetnie.
A béľleti szeľződésben ki kell kötni, hogy a Bérbęadó egyoldalú nyilatkozatta| _ 2024.
januáľ 1. napjától _ a KSH által hivatalosan közzételtelőzo évi infláció (azazatárgyévben
atérgyévetmegeloző év átlagos fogyasztói árindex valtozásának megfelelo) mértékének
megfelelő összeggel évente emeli a béľleti díjat, eľre Bérbeadó ezírĺĺnyri intézkedését
követően, visszamenőleges hatállyal keriil soľ.
A bérleti szerződést közjegyzoiokiľatba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhęlik.
Felelős: a'obudaiVagyonkezelöNonprofitZrt.vezéngazgatőja
Hatáľidő: ahatfuozathozataltkövető30nap
(Szavazott 7./ő bizottscígi ttlg: 7 igen, egłhaný)

21. naniľgndi oonfi Nem lakás célri helyiségek értékesítóséľe vonatkozĺí tulajdonosi
diintések meghozntala

Puskás Péteľ elntik: Kéľdés, észľevétel hiányában, felteszi szavazásra az előteľjesztés szerinti
hataľozati javaslatot.

Budapest FĆĺváľos III. Kerĺilet, Obuda-Békásmeryer onkoľmányzat Pénzĺigyĺo
Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkozat-kezelő Bizottságának

39 6 ĺ202Ż. (x. 26.) határ ozata

A Bizottság az ĺĺnkorm źnyzatvagyonáról és a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoĺlásáľól szóló I7Dav.(II.2.) önkormźĺnyzati ľenđelet 10. $ és 16. $ (1) bekezdés
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b) pontjában kapott felhatalmazás alapjan úgy hatáľoz, hogy hozzě$tru| a Képviselő-
testület lt41201t. (l|.24.) sz.hatfuozatával éľtékesítésre kijelölt 1032 Budapest, Agoston
u. 14. vI. 107', 169|8l3tM343 hľsz_ú, 20 m2-ęs alapterületii ĺiresen álló mtiterem

elidegenítéséĺe irányuló nyilvrínos pźůyázat kiírásahoz a vonatkozó értékbecslésben
meghatarozott 10 l00 000 Ft irányáĺon; apáiyázati biztosíték 1 100 000 Ft;
fęlkéri az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt-t a fentiek szeľint a pěiyázat kiíľásara és

lefolytatásaľa, valamint aÍÍa, hogy a pźůyázat eľedményéľől szóló javaslatot

döntéshozatalra nyújtsa be.
Felelős: obudaiVagyonkezęLoZrt.vezéngazgatőja
Hatrĺľidő: döntéstől számított 60 nap
(Szavazott 7 fi bizottsógi tag: 7 igen, egłhangtĄ

Budapest ľ'őváľos III. Keľĺĺlet, Óbuda_Békásmegyer onkormányzat Pénzĺigyi,
Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának

397 /2022. (x. 26.) határozata

A Bizottság az önkoľmźnyzat vagyonrĺľÓl és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló |7/zau.(vl.2.) önkorměnyzati ĺendęlet 10. $ és 16. $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján úgy hatáľoz, hogy hazzájźrul' a Képviselő-
testülęt t14l2011. (II'24.) sz. határozatával éľtékesítésľe kijelölt 1036 Budapest' Lajos
u. 114. alagsoľ, l7810/0lVŻ0 hľsz-il, 65 m2-es alapteľületíĺ üresen álló múhely
elidegenítéséľe iľányuló nyilvános pa|yénat kiírásához a vonatkozó éľtékbecslésben
meghatfuozott 12 l00 000 Ft irányáron; apályáaaŁi biztosíték 1 200 000 Ft;

felkéľi az obudai Vagyonkezelő Nonprofit Z*-t a fęntiek szeľint a pźůyazat kiíľasaľa és

lefolytatásr{ra, valamint aÍÍa' hogy a pälyázat eľedményéľől szóló javaslatot

döntéshozatalra nyúj tsa be.
Felelős: obuđaiVagyonkezetoZrt.vezérigazgatója
Határidő: diintéstől számított 60 nap
(Szavazott 7 fő bizottsĺźgi tag: 7 igen, eglhangú)

Buđapest FővĺĹros III. Keľĺileto lbuda-Bókĺĺsmeryer 0nkormányzat Pénzüg;yi,
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsĺńgának

39812022. (x. 26.) hatńr ozata

A Bizottság az ö'nkormányzat vagyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajđonosi jogok
gyakorlásáról szólÓ 17l2014.(vl.2.) önkoľmányzati rendelet 10. $ és i6. $ (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapjan rigy hatĺáľoz, hogy hozzáljárul a Képviselő-
testület ll4/2a1|. (IL24.) sz. hatérozatával értékesítésre kijelölt 1036 Buđapest, Lajos
u. 11ó. pĺnceszint, t78llloĺN13 hĺsz-ú, 93 m2-es alapterületii üresen álló óvóhely
elidegenítésére inĺnyuló nyilváno s pźĺ|yźu;at kiíľásához a vonatkozó éľtékbecslésben
meghatarozott 5 700 000 Ft iľányáľon; apáiyazati biztosíték 570 000 Ft;
felkéri az Óbudai Vagyonkezelő NonpľofitZrt-t a fentiek szeľint apálytzat kiírásara és

lefolytatásáľa, valamint arta> hogy a ptńyázat eredményéľől szóló javaslatot

döntéshozatalľa nyújtsa be.
Felelős: ÓbudaiVagyonkeze|őZrt.vezéngazgatőja
Határidő: döntéstol számított 60 nap
(Szavazott 7 fő bizottsógi tag: 7 igen, egłhangi)
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22- ngpiľłpđĺ nontł A 18910/88lA117 hľsz.-ű, 1031 Budapest, Harang utca 4. szám
alatti, l01 m? alapteľĺiletű ĺľoda ingatlan ismételt, pĺĺlyázaton kívĺili
bérbeadása a Lehetősóg a Kittiľésľe Alapítvány ľészére

Puslíĺs Péteľ elnłik: Kérdés, észrevétel hiányában, felteszi szavaztstaaz előterjesztés szerinti
hatrĺľozati j avaslatot.

Budapest Főváľos III. Keriilet, lbuda_Békásmegyer Önkormńnyzat Pénztigľĺ,
Tulaj donosi és Varyonnyĺlatkozat-kezelő Bĺzottságának

399 l2o22. (x. 26.) határozatz

A Bizottság Budapest Fővĺĺľos III. KeľĹilet Óbuda-ggt<ásmegyeľ Önkormĺányzat
Képviselő-testĺiletének az onkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontaľgyak
béľbęadásáľót szÓló 9l20I5. (II. 16.) önkormányzati rendelęte 89. $_a alapján úgyhatfuoz,
hogy

288l2a22. oĄI. t4.) számú határozatátt visszavonja,

hozzájáru| a Budapest Fővrĺros III' Kerület Óbuda-gékásmegyer Önkormányzat
tulajdonát képező képező 18910/88/A/17 hrsz._ú, ĺ"031 Budapest, Ilaľang utca 4.

szám alatti, ta7 m2 alapteľiiletii ingatlan _ Lehetőség a Kitörésľe Alapítvány
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 130., nyilvantaľtási száma: 9.Pk'ó0.491l20l3/2,
adószám: 18515169_1_41, képviselĺĺ neve: Nébalđ Alexandra Dalma) ĺészéľe történő
ismételt, pá|yázaton kíviili iľoda és fejlesztőház funkcĺóval tiiľténő
béľbeadásához, 2022. július 25. napjrĹtól 2027. július 24-ig tartó hatarozott
időtaľtamľa, az Önkoľm áĺyzattulajdonában á11ó egyes vagyontĺíĺgyak béľbead äsźľól
szćiő 9l20l5. (u. 16.) önkoľmányzat: ľendelet 88. $ (1) bekezdés bc) pontja alapjan'
A helyiség bérleti díja havi 314.460'- Ft.
A béľleti izeľződésben rögzíteni szükséges, hogy a bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem
tartalmaz,azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében AFA kötelessé
válik, akkor a Bérbeadó a jogszabĺíly által elöírt AFA mértékét a most meghatáľozoft
bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.
A bérleti díjon felül a Béľlőnek meg kell ťlzetnie a Béľbeadó által megállapított,
mindenkoľi szemétátalĺĺny összegét.
A bérleti szeľződésben ľögzíteni kell, hogy a funkció megvalósításához esetlegesen
sziikséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzźtjttulások, nyilatkozatok
beszerzése minden esetben a Béľlő feladata és fęlelősséEQ, M onkoľmányzat ebbéli
felelősségétkizźrja.
A béľleti szerzóđés megkiitésének feltétele a Béľ1ő részéľől benyújtott, az ĺĺllami
illetve a illetve a székhelye szerinti <inkormĺĺnyzati adóhatósággal szemben adó- vagy
adók módjaľa behajtandó köztaľtozások tekintetében kiállított nemleges igazolás
(vagy, amennyiben az adóhatóság számźra fizetési kedvezményt (adóméľséklés,
elengeđés, vagy fizetési könnyítés) engeđélyezet, az ezt igazoló dokumentum)'
Budapest Főváľos III' Kenilęt Óbuda-gekásmegyer Önkormányzat Képviselo-
tęstületének az onkormányzattulajdonában ál1ó egyes vagyontaĺgyak béľbeadásáról
szőlrő9/2015' 0I. 16.) önkormányzati ľendelete 95. $ (4) bekezdése szęrint a Béľlőnek
a béľleti szeľződés megkötésekor a fizetendő bérleti díj (+ szemétźúalźny)
haľomszoľosának megfelelő összegű óvadékot, mint szętzodést biztosító
mellékkĺitelezettséget kęll fizetnie'
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A béľieti szerződésben ki kell kötni, hogy a Béľbeađó egyoldalú nyilatkozatta|_2024.
januaľ 1. napjától _ a KSH által hivatalosan közzétett ęlozo évi inflácil (azaz a
targyévben a tárgyévet megelőző év átlagos fogyasztói ĺ{ľindex változásának
megfelelő) méľtékénsk megfelelő összeggel évente emeli a béľleti díjat, eľľe

Bérbeadó eziránýintézkedését követően, visszamenőleges hatállyal keriilsoľ.
A béľleti szerződést közjegyzli okiľatba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt
teľhelik.
Felelős: az ibudai Vagyonkezelő Nonprofit ZÍt. vezéigazgatőja
IĺatrĹľidő: a határozathozatalt kövętő 30 nap

(Szavazott 7 Jő bizattsógi tag: 7 igen, egłhaný)

Puskás Péter elnök: A következő napiľendi pontokat a Bizottság záľt ülésen tźlrgyalja, ezért
kéri' hogy aki nem éľintett a zárt ülése tárgyalt napiľendeknél, hagyja el a termet.

Á zórt ĺilésen a 400 _ 409 -ig születtek hatóľozatok.

Ą záľt rilést követően:.

Puskás Póter elnök Észrevétel, hozzászőLás hianyában megköszöni atészvételt és a Bízottság
ülését 15.39 órakor bezźsja.

K.m.f.

\(ĺť!
Zňbó Ättila

I

Puskás
elnłikj egĺzőkii nyv_h iteles ítő

bizottsági tag

'óí'J
Biró
jegyzőkönyvvezeto

Jĺur
Ásńbs
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