
BUDAPEST rovÁnos ĺlI. xnRÜleľ,
oľuoĺ-nÉx,,ĺsnĺrcynR oľronľĺÁľyzłľł
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JEGYzoroľyv
amely készült Budapest Főváľos lII. Keľület, ouuaa-gekasmegyer Önkormányzat Képviselĺĺtestiiletének
feladaĺ és hatáskÓľében _ a 27lŻ02l. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben a
katasztrófavédelemrol szóló2011. évi CXXVII' törvény 46. $ (4) bekezdésében kapott felhatalmaás
alapján * etjáró polgármesteľ által a 202l. máius 7-én (pénteken) 10.30 órai kezdettel' a Váľosháza
hivataloshelyiségében(1033Budapest,Főtér3. I.em.20.)megtartott-onIine_polgáľmesteľĺ
dtintéshozatalľól.

Jclen vannak: Dr' Kiss László polgáľmesteľ
Puskás Péter fľakcióvezető
Szkal iczki Tünde fľakcióvezető
Dr. Bots Dénes jegyző
Hadnagy M iklós kabinetvezető

Nopirend I. pontja: Besaźmolłi a Budapesti RendÍÍr-Jőknpítónysúg III. keriiteti RendőrkapÍtónysóg
2020. évi Íevékenységérííl, a kłjzhiztonsóg helyzetérĺíI, a kiizbiztonsdg ěrdekében
lett ÍntézkedésekrćíI és az azokkal kapcsolatos feladatokróI
(rdsbeti)
E I ííte rj e s ztő : S zi ks zó S d n do r r. a I e rłe de s, kap iĺó ny s dgv e ze Íő

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óbuda_nétásmegyer Onkoľmányzat Képvĺselőtestületének

535 ĺ202t, (v . 7.) Határozata

A 27/2021. (I. 29.) Korm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, 
^katasztľófavédelemről és a hozzű kapcsolĺódó egyes tłiľvények módosításáľĺĎl

szőlő201l.évĺ CXXVIII. tŕiľvény 46. $ (4) bekezdése alapján a Képviselőtestiilet
feladat- és hatásköľét gyakoľolva a potgáľmesteľ úgy hatíroz,hogy

a BRFK IIĺ. ker. Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységérol, a közbiztonság
helyzetéről, a k<izbiztonság érdekében tett intézkedésekról és az azokkal kapcsolatos
feladatokľól szóló beszámolót el fogadja.

Napírenil 2. pontja: Budapest Fővóros III. Kerijlet ltuda-sé*ósmeg),er ()nkormlźnyzat 202I. éví
kii llségvetésé nek 202 I. óp rilis 3 0-i határnappal tö rté nő módosítósa
(Íľósbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiss Llźszló polgdrmester

A polgáľmester a Képviselőtestiilet nevében - a 27/202l, (L 29) Korm. ľend. szeľinti
veszélyhelyzetben a KAT 46. $ (4) bekezĺtésében kapott felhatalmazás alapján - eljńľva:

az elĺĺterjesztés melléklete szeľinti taľtalommal megalkotja 20/202t. önkoľmányzatĺ ľendeletét
Budapest Főváros III. Keľület Óbuda-getĺsmegyer Önkormányzat202L évi költségvetésének 202l'
ápľilis 30-i hatĺľnappal történő módosításáróI'

NapÍrend 3. pontja: A szocídlis ígazgatdsrlfl és egyes szociólís eltdtdsokrĺjt szĺjlĺj t0/20I5. Qr. 16.)
iinkormónyzatÍ rendelet módos ítdsa
(irósbelí)
Előterjesztő: Turgonyi Dóniel Absolon alpolgóľmester
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A polgáľmest€ľ a Képviselőtestĺilet nevében - a 27l2o2t. (I. 29.) Koľm. rcnd. szeľinti
veszélyhelyzetben a KAT 4ó. $ (4) bekezdésében kapott felhaÍalmazás alapján _ eljárua:

az elĺóterjesztés melléklete szerinti tartalommal megalkotja 2lnüzl, iinkormányzati ľendeletét a
szociális igazgatźsről és egyes szociális ellátĺásokról szőlő 10/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáľól.

Napirend 4. pontja: Diintés a Budapest III keľ. belteríilet 17807/0/Á/12 hrsz. alalt nyilvónrürtott társashózi
Iakós I/I tulajdoni hdnyaddra, és a kijzös tulajdonből hozaÍtartozó íulajdoni iltelőségre
vonalkozó elővósórldsi jog gjlakorlósúró I
érósbelĐ
E I ĺÍt e rj e s ztő: Cze g l ć dy Gerg ő alp o Ig ór me s te r

Budapest F'őváľos III' Keľiilet oĺuda_neľásmegyeľ onkorrnányzat Képviselőtestĺiletének

536 ĺ202 l. (v . 7 .) Határozata

A 27n02l. G. 29.) Korm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, I
katasztľófavédelemľől és a hozzá kapcsolĺĎdó egyes ttinények módosításáľól
szőlő 2011. évĺ CXXVII. töľvény 46. $ (4) bekezdése alapján a Pénziigyi,
Tulajđonosi és Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottság feladat- és hatáskörét
gyakoľolva a polgáľmesteľ rrigy hatáľoz' hogy

a Budapest belteľiilet III. kér., 17807MNLZ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben
l036 Budapest, Lajos u. 106-l08. 3/|. szźlm alatti,71 négyzetméter alapterületíi,
,,lakás'' megnevezésíí ingatlan ll1 arányű tulajdoni hányada, valamint a társashŁi
közös tulaidonből hozzátartozó 791909 eszmei tulajdoni hányad értékesítése
tárgyában l eladó és ' vevo köz<jtt 202l. április
l 5. napján megkĺitłitt szerződésben meghatfuozott feltételekk el - az épített kĺiľnyezet
alakításáľól és védelméľól szóló 1997. évj LXXvIil. tv. (Éw.) 25' $. (l)-(4)
bckezdése, valamint a 20/20I8.(W. 26.) önkormányzati rendelet alapján biztosított _
elovásárlásijogával nem kíván élni és egyben ťelhatalmazza az alpolgělrmęsteľt a
döntésnek megfelelő nyilatkozat aláíräsźra.
Felelĺĺs: Czeglédy Geľgő alpolgármester
Hatáľidő: azonnal

Nopirend 5. pontja: Diintés a Budapest III ker. belteriilet 16478/8 hrsr. alaíí nyitvĺÍntartott ingatlan I0/I24
t u.l aj d o ni h ó ny adó ra v o n at k oaj e lőv ds órlósí j og gy a ko r lds dr ó l
(rúsbeti)
E lőterjesztĺÍ: Czeglćdy Gergő alpolgórmesler

Budapest Főváros IlI. Keľĺilet Óbuaa_ľołásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestiiletének

531 /202t. (v. 7.) Határozata

A 27l202l. (I. 29., Koľm. ľendelet szerinti veszélyhelyzeÍłren, 
^katasztrrifavédelemľől és a hozzń kapcsolrĎdĺĺ egyes tiiľvények módosításáľĺól

szóló 20l1. évi CXXVIII. ttiľvény 46. s (4) bekezdése alapján, az onkoľmányzat
vagyonáľól és a vagyontárgyak felettĺ tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
t712074, (vI.2.) önkormányzati rendelet 1ó. s (1) á/ pontja figyelembe vételével,
a Pénziigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsńg feladat- és
hatásköľét gyakoľolva a polgáľmester rigy hatátoz,hogy

a Budapest beltertilet ĺII. kéľ., 1641818 hľsz. alatt nyilvántartott, L24 négyzetméteľ
alapteriiletďí, ,,kivett beépítetlen ter,i,ileÍ" megnevezésű ingatlĺłn összesen l0/124
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arĺźný tulajdoni hányadának éľtékęsítésę tźrryátban \ és
eladók és \ l v€vő köziitt 202l. április Ż3. napján megk<itĺĺtt

szerződésben meghaÍ.ározott feltételekkel _ a Polgári Törvénykĺinyvról szőlő 2013.
évi V. törvény 5:81' $ (l) bekezdése alapján biztosított - elővásáľlási jogával nem
kíván élni és eryben ťe|haÍalmazza az alpolgármęstert a döntésnek megfelelő
nyi latkozat aláírására'
Felelős: Czeglédy Geľgó alpolgármester
Hatáľidő: azonnal

Napirend 6. pontja: Dijntés a Budapest III. ker. belterület 199Iő/20 hrx, alalt nyílvúnÍartott ingatlan I/I
t uI aj do n i h óny adáľa v o nat k o uí e lőv ós ór l ós i jo g gjł akor lós ó ró I
đrósbetĐ
E lőte rje szĺćÍ: Czeglé tly Gełgő alpolgórmester

Budapest ľőváľos ItI. Keľiitet ĺibuaa-nékásmegyer onkoľmányzat Képviselőtestĺitetének

s38lŻ02l. (v. 7.) Hatáľozata

A 27ĺ20Żl. (I. 29.) Koľm. ľendelet szeľinti veszéIyhelyzetben, ?
katasztrĺĹfavédelemľől és z hozzá kapcsolódó egyes ttinények módosítĺ{sáľól
szóló 2011. évi CXXVIII. tłinény 46. s (4) bekezdése alapján, az onkoľmányzat
vagyonárĺí'l és a vagyontáľgyak felettĺ tulajdonosĺ jogok gyakoľlásáľól szólĺó
17/2łl4. (vI.2.) önkormányzati rendelet ló. s (1) á/ pontjn figyelembe vételével'
a Képvĺselőtestiilet feladat- és hatásktĺľét gyakoľolva a polgármester úgy
hatáľoz' hogy

a Budapest bcltcriilet III' kéľ., 19916120 hrsz. alatt nyilvántaľtott, 4262 négyzetméter
alapteriiletĺĺ, ,,kivett telephely'' megnevezésĺi ingatlan lll aľányú tulajdoni
hányadának éftékesítése tźrgyában Budapest Főváros önkormányzata eladő és az
UNIX Autó és Alkatľészkęreskedelmi Kft. vevő kiizött 2021. április 14. napján
megkötöĺ szeľzódésben meghatáľozott feltételękkel _ az egyes állami tulajdonban
lévĺĺ vagyontárgyak ĺinkoľrnónyzatok tulajdonłźba adósáľól szóĺó ]99I. évi XXXIII.
torvény _79. {i (l)_(2) bekezdése alapján biztosított _ ęlővásárlásijogával nem kíván
élni és egyben felhatalmazza az alpolgálrmesteľt a döntésnek megfelelĺí nyilatkozat
aláítására.
Felelős: Czeglédy Geľgő alpolgáľmcsteľ
Hatáľidii: azonnal

Napirend 7, poníja: obuda-Békósmegler Vórosfejlesztő Nonprolit Ęt. 2020. ěvi beszómolĺija

Qrdsbeli)
E lőterje sztő: Czeg l étly Gerg(í alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuaa_ľélĺásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének

539 l 202 1. (v. 7.) Határ ozata

A veszélyhelyzetben a katasztr(lfavédelemľől és a hozzáĺ kapcsolódĺó egyes
törvények mĺĎdosításáľól szóló 201l. évi CxxvilI. tŕirvény 4ó. $ (4) bekezdése'
továhhá a veszélyhelyzet kihirdetéséľíĺl és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szőlő 27l202t. Q.29.) Koľm. ľendelet alapján a Képviselő-
testĺilet feladat_ és hatáskłirét gyakoľolva a Polgáľmester úgy hatńroz' hogy

elfogadja az obuda-Békásmegyeľ Városfejlesztő Nonprofit Kft.. ŻĺJŻ0 ' évi
egyszertĺsített éves beszámolij át.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: a:zonnal
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Napirend 8. pontja: Egyfordulós, nyilvónos pólyózal kiírúsa az Onkołmdnyzĺtt tutajdonóban lév(í I8024/17
hrsL-lű, természetben 1033 BudapesÚ, Flóriĺin tér 3. szđm alaaÍ 1.056 m2 alapteriiletúÍ
íngailanrészének
(rásbeli)

ćrtćkesítésére

E IĺÍ l e rj e s ztő : Cze g I é dy Ge rgő alp olg ĺÍr me s te r

Buđapest Főváros tll. Kerület Óĺuĺa-nerásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének

s40 /Żałl. ľ. 7.) Határozata

A Ż7lŻ0Ż1. (I. 29.) Korm. ľendelet szerintĺ veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes tłĺnények mĺíđosításáľóI
szóló 20l1. évĺ CXXVIII. tłiruény 46. $ (4) bekezdése alapján, Budapest Főváros
III. kerület Ótuau_néx'ĺsm€gJŕeľ Önkormányzata Képvĺselő_testületének az
iinkoľmányzat vagyonáról és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szólĺí l7l2014. (VI. 2.) iinkoľmányzrti rendelete 16. $ (r)
bekezdése figyelembe vételével, a Képvĺselő_testĺilet feladat- és hatásköľét
gyakoľolva a polgĺíľmesteľ rĺgy hatáľoz, hogy

a Budapest Főváros III. Keriilet luuda_nekesmegyer onkormányzat
tulajdonában álló l033 Budapest, Flórián tér 3' szám alatti, 18024117 hrsz'-il
kivett |akóház, udvar megnevezésű ingatlan - a FORMAP Kft. által készített
felmérése alapján - All. számmal megielölt ingatlanľészének értékesítéséľę a
Képviselő-testület fęladat- és hatáskoľében eljáró polgármester 3lŻl2021. (|il'
l9.) számú hatáľozata alapján kiírt nyilvános pályázatat eľedménytelennek
nyilvánítja.

_ hozzźĄźtul a 1033 Budapest, Flórián tér 3., |8024ll7 heÍyrajzi számú, kivett
lakőház, udvar megnevezésu ingatlan -a FORMAP Kft. által készített ťelméľése
alapján - A/1. számmaljelölt ingatlanrész elidegenítésére irányuló nyilvános,
egyfordulós péilyźnat ismételt kiíľásához a vonatkozó értékbecslésben
meghatározott298.8l0.000,- Ft iľányáron , aptilyázati biztosíték 30.000'000'- Ft,
apályázati dokumentáció ára 100.000,- Ft.

Felkéri arObudaiVagyonkezelőNonprofit Zrt-tafentiekszerint apályázatkiírtsára
és lefolytatására, valamint aľra, hogy a péúyázat eľedményéľől szóló javaslatot a
döntéshozatalľa nyújtsa be.
Felelős: az obudai Vagyclnkezelő Nonprofit ZrÍ. vezérigazgatőja
Hatáľidő: folyamatos

Napirend 9. ponĺja: H?020 łllellbased prtýekí megvalĺÍsítĺÍsdhoz kapcsoltĺĺki ĺli)ntések
(rdsbeli)
E I łÍterjesztő: Czeĺłléďl Gergő alpolgdrmester

Turgonyi Dĺtniel Absolon alpolgórmesler

Budapest Főváľos III. Kerütet Ónuĺa-ľétĺásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének

541/2an. ry. 7.) Határozatl

A veszélyhelyzetben a katasztľĺĺľavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes
töľvények mĺĺdosításáľól szóló 2011. évi cxxvul. tłirvény 46. $ (4) bekezdése,
továbbá a veszéIyhelyzet kĺhiľdetéséľől és a veszélyhelyzetÍ intézkedések
hatĺĺlybalépéséľől szólô 21/20Ż1, (I.29,) Koľm. rendelet alapján a Képvĺselő-
testület feladat- és hatásköľét gyakoľolva a Polgáľmester űtgy haźároz, hogy
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l.) olekszandrija (UkĘna) város kísérleti helyszín pľojekttól való visszalépéséból
adódóan vállalja a WELI,BASED pľojekt megvalósít:ĺsába a bevont résztvevők
számźnak 42 fióvel való elnelését tervezetten bľuttó l l,5 millió Ft
tĺibblettámogatás elnyerése esetén' és vállalja az ezze| jáľó többletfeladatok
e l látłását és hozzě|árul a Támo gatás i Szeľzódés m ódos ításához.

Ż.)hozzájfuul a pĘekt megvalósításában ľésztvevő Óbuaa_sekasmegyer
Vĺĺľosfejlesztő Nonprofit Kft., obudai Csatádi '[anácsadó és Gyermekvédelmi
Kĺizpont, valamint obudai Vagyonkezela Zrt. ún. kapcsolódó harmadik fél
(,,Linked Third Paľties'') stĺĺtuszban torténő nevesítéséhez.

3.)a Városfejlesztési Alapszerződés 3.l. pontja alapján megbízza a obuđa-
Békásm egyeľ Váľosfej l esztő NonproÍit K ft -t, ho gY az Óbuda i C sa lád i Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Kĺizponttal, valamint obudai Vagyonkezelt\ Zrt.-vel
egyeztetve végezze el a projekt költségvetésének felĺ'ilvizsgéńatźtt, és felkéri a
Támogatási Szeľzödés módosításának ęlőkészítéséhez kapcsolódó feladatok
lebonyolításával'

4.)ťelhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szęľzodés módosításához
kapcsolódó dokumentumok és a Támogatási Szerzödés módosításának aláíľására.

Felelős: Polgármesteľ
obuda-Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonprofit Kťt.

Hatáľidő: azonnal

Napirend 10. pontja: Dlntés a TFK végleges vdltozaldnak és az ITS véIeményezési vdttozatónak elfogadósórlit

'iiÍi!Ír!j'rou, Czeglédy Gergő alpolgórmcster
Burjón Feľenc alpolgĺźrmester

Budapest Főváľos III. Kerĺilet Óĺuaa-ľélĺásmegyeľ onkoľmányzat KépvÍselőtestĺiletének

542/2021. (v. 7.) Határozatt

A veszélyhelyzetben a l<atasztrőfavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításárĺól szóló 2011. évi CxxvtIL töľvény 46. $ (4) bekezdése,
továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséľől szőló,27/2a21. (I. 29.) Korm. ľendelet alapján a Képviselő_
testüIet feladat- és hatásköľét gyakorolva a Polgármester úgy hatáľoz, hogy

elfogadja az előterjesztés l. mellékletét képező tartalommal obuda_geruSmegyer
Telepiilésfejlesztési Koncepciójának végleges változatát, i|letve az Integrált
Településfejlesztési Stratégiának véleményezési vá'ltozatźtt Továbbá hozzájárul az
Integrált Telepíilésfejlesztési Stratégia véleményezési változatának megküldéséhez
a szakhatóságok részéľe.
Felelős: Polgármester

obuda_BékáSmegyęľ Váľosfej leszto Nonprofi t Kft '
Határĺdő: azonnal

NapÍrend II. pontja: 
7:ľ!arľ;i::;ĺvezet 

részére nyújtandó tómogatósľól, és a kapcsolódó tulajdonosi

(rósbeIi)
E lőterj e s zt ő : Cze g l é dy G e rg ő alp o lg ĺÍr me s t e r

Budapest Főváľos III. Keľiilet obuđa-ľélĺásmegyeľ Önkoľmányzat Képvisetőtestĺiletének

543 ĺ2021. (v. 7.) Hatńrozata

A 27/202l. (I. Ż9.) Korm. ľendelet szerinti veszélyhelyzetbeno a
katasztľófavédelemről és a hozzä kapcsolódó egyes tiiľvények módosításárĺíl
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Civil szervezet
neve

Támogatás típusa Támogatás
összege

Támogatói dłintés

Alapítvány a
Keve utcai
Általános
lskoláért

Támogatási szeľzódés - az
Alapítvány a Dr. Béres Józseť
Áltaĺános Iskola (l039. Királyok
útja l78lE l HRSZ: 6367315 l)
teľiilętén kút Ŕrrása, szivattyú
vásárlása és az udvaľon vĺzcsap
kialakítása munka és
anyagköltségeiľe kér támogatást.
Megvalósítási időszak: 202 l' május
l '- 202l . szeptęmbęľ 30.

400.000 polgármesteri keretből-
egyedi döntés

sző|ő 201l. évi CXXVIII. tiiľvény 46. $ (4) bekezdése alapján a Képviselő-
tcstiilet feladat- és hatásktirét gyakoľolva a polgáľmester úgy haľároz' hogy

l ' támogatást nyújt aÍźbläzatban meghatározott taľtalommal:

2. ťelhatalmazzaa polgármestert a támogatási szerzodés zláíĺására.

3. Budapest Fováros IIL kerület, Óbuda-eékĺsmegyer onkormányzat, mint
tulajdonos hozzźtjárulźsát adja a 6367315 hľsz._li, teľmészetben 1039 Budapest,
Kiľályok űtja I78lE szám alatti ingatlanon töľténő éľtéknövelő beruházáshoz
(kútfriráshoz és kapcsolódó munkálatokhoz (szivaĘri, keľti csap)) az AlapíNány
a Keve utcai Altalános Iskoláéľt számtra (Székhe ly: l03l Budapest, Keve u. 4l.,
Adószám: 1967 6944-1-4l Képviselő; Mártonné András Máľia)
A'hozzájárulás feltétele, hogy az épÍto/beruházó a felépítménnyel kapcsolatosan
lernond minden tulajdonjogi és kötelmi jogi igényéľol és azzal kapcsolatban
semmilyen jogcímen nem él megtérítési, beszámítási vagy káľtérítési igénnyel.
A tervezett beľuházás kapcsán esetlegesen szĺikséges szakhatósági és egyéb
engedélyek, hozzájáru\ások beszeľzése az Alapíwány a Keve utcai Iskoláéľt
feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelósségét kizárja.
A hozzájźrulás további feltétele, hogy a beľuházáshoz az Eszak'Budapesti
Tankerületi Központ, mint Vagyonkezęlő is hozzajárulásái adja.
A létrehozott ťelépítmény Budapest Főváros III. keľület, obuda-BékáSmegyer
onkoľmányzat tulajdonát képezi, amely a hatályos vagyonkezelési szerződés
alapján, minden továbbijognyilatkozat nélkiil a vagyonkelezó Eszak-Budapesti
Tankeľiileti Központ vagvonkezelésébe keri.il.
A létrehozott felépítmény vonatkozásában a bitokbavételi eljáľást a
vagyonkezeló folyatja le.

Felelős: Polgármester
obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zľt.

Határidő: azonnal

Napirend I2. poníja: Döntés a III. kerüIeli Torna és Vívó Egyleĺ egyedi ldmogatósdnak elszómoldsdróI
(rdsbeli)
E lőterjesztő: Czeglědy Gergő alpolgdrmesler

Budapest Főváľos III. Keľiilet Óbuĺa-nétásmegyeľ onkormányzat Képviselőtestĺĺletének

544 12021. (v. 7.) Határozata

A 27l202l, (I. 29.) Koľm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetben, 
^katasztľĺĺfavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes tłiľvények módosításáľól

szótó 2011. évi CXXVII. ttiľvény 46. $ (4) bekezdése alapján a Civĺl' I{itĺsági'
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Kulturális, oktatĺńsi, Nemzetiségi és Tuľisztikaĺ Bĺzottság feladat- és haúĺsktiľét
gyakorolva a polgáľmester úgy határoz,hogy

a III' Kerületi Torna és Vívó Egylet szakmai és pénzügyí elszámolásáÉ az
e lóteľj esztéshez me l l éke lt fe lj egyzés szerint el fogadj a.
Felelős: Alpo lgármester
Ha&ĺľidő: azonnal

Napirend13pont ja:TÍ;'"ť;Í#::i##Í#,f:;!ť#:::#::ľ{fÍí#fi}ľj'ł'i:Íť;^

ZENEKAR NonproJit Klt. tÍItűl elvégzendő beruhóaÍshoz
(IrósbeI)
ElőterjesztÍí: Czegléĺty Gergő alpolgdrmester

Budapest Főváľos III. Keľület obuaa-nétásmegyeľ onkormányzat Képviselőtestületének

5451202l. (v. 7.) Elatározata

A 27/2021. (I. 29.) Korm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemľől és z hozzá kapcsolĺĺdó egyes ttĺľvények módosításáról
szólĺô 20tt. évi cxxvIII. törvény 46. s (4) bekezdése valamĺnt Đz
onkormányzat vagyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 17l2ol4. (vI.2t.) önkormányzati ľendelet ló. s (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testiilet feladat- és
hatásktiľét gyakoľolva a polgármesteľ úgy hatáľoz' hogy

az ÓnuołI DANUBIA ZENEKAR Nonpľoťlt Kft. (székhely: l036 Budapest,
Kiskorona utca 7., cégjegyzékszám: 0l-09-917144, adoszám: 22365503-2-4l,
képviselő: Póta Gyöľgy\ számfua az ältalabéľelt, onkoľmányzat tulajdonát képezó ,
1033 Budapest, Flóľián téľ 3. szám alatti, 18024/17 hrsz.-ú ingatlanon álló
épi'iletbcn lévö 539,11 m2 alaptcľülctű volt mozi helyiségcsopoľt (zenekaľi
pľrĺbaterem funkciĺóval) ingatlanrészben a Bérlo áital elvégzendo źLtalakÍtásokhoz,
mint éľtéknövelo beruházáshoz 51912020. (VI. l2.) szźlmű hatfuozatźwal megadott
tulaj donosi hozzáiár ulását módos ítj a. A beruházás módo s ított fę ltéte lľendszeľét a
Bérbeadó és a Béľlő kĺizott kötendő kíilön megállapodás módosítása foglalja
magába'

A Béľlo által, sajźĺ kĺiltségen végzendĺĺ beruhazás miiszaki taľtalma: ťaväzas,
könnyűszerkezetes hangszerraktár kialakítása a belső udvaron található, elbontásra
keľülő, üvegezett félnyeľegtetős építmény helyén, a jelen elóterjesztés mellékletét
képezo miĺszaki dokumentáció szerint _ a kivitelezés soľán felmeri.ilt pótmunkák
5.500.000,- Ft + ÁFA, azaz bľuttó 6'985.000,- Ft értékben töľténĺĺ
figaelembevételével _3L444.82l,- Ft + ÄFA, azazbruttÓ 39.93 4.923,- t't ér1ékben'
A beruházás kapcsán esetlegesen szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek,
hozzájátuläsok beszeľzése a Béľlő feladata és felelőssége, az ÖnkormÍmyzat ebbéli
felelősségét kizárja' A bérleti jogviszony bármilyen okból töľĺénó megszűnése
esetén a Bérlő köteles az ingatlant ingóságaitól kiüríwe, tisztán, rendeltetésszeriĺ
haszntiatĺa alkalmas állapotban Bérbeadó részére - Megbízott 'őtján _ jegyzőkönyv
felvétele mellett visszaadni, az eręďeti állapot visszaállításának ktitelezettsége
nélkül.

A Béľlő nem jogosult kłiltsógeinck megtérítésóhez. A Béľlőnek tudomásul kell
vennie, hogy a beľuházás feltétele, hogy azzal összefüggésben sem Budapest
Főváros III. Kerület onuda_nełásmegyeľ onkoľmányzatával, sem pedig az
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obudai Varyonkezelő Nonpľofrt Z'rt.-vel szemben nem léphet fel semmilyen
jogcímen mątéľítésí, beszámíÚásĺ, káľtérítési illetőleg tulajdonjogi igénnyel.
ľ'elelős: Dr. KiľchhoťAttila, az Óbudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt. vezéńgazgatőjĺ
Hatáľĺdő: folyamatos

Napirend 14. pontja: Tulajdonosi hoaójórulds a 1039 Budapest, Kossulh Lajos iidiilőparti, 63660 hrsL-ti,
I0.t47 łrł ěs a 63659 hrsz-ĺł, 2.07ó nł teriitelíÍ ingattanokat _ vízi-, kerékpółos és

'K;;';ł';:::łőł:;:;ő:. dĺtot,eg,",ru or,,rłľ"Íłłiľľłłłľ 
jogulódjakent) bérlő

(rósbeli)
E lłÍterjesztií: CzeglćĺIy Gergő alpolgórmesler

Budapest Főváľos III. Keľĺitet ouuaa-goLrĺsmegyeľ Önkormányzat Képvĺsetőtestiiletének

546{2a2l. (v. 7.) Határozłta

A 27/20Żl. (I. 29.) Koľm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, ?
katasztľófavédelemről és a hozz^ kapcsolódó egyes ttirvények módosításáľĺil
szólĺí'201l. évi CXXVIII. töľvény 4ó.s (4) bekezdése alapján, Budapest ľőváľos
III. Kerület onuaa_Bélĺásmegyer onkormányzat Képviselő-tesiĺiletének az
Önkoľmányzat vagyonáľót éi a vagyontĺĺľgyak fetóttĺ tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 11nu4. (vI.2.) iinkoľmányzatĺ ľendelete 16. $ (1) a) pontja
íigyelembe vételével, a KépviselĺĹtestĺilet feladat- és hatáskłirét gyakorolva a
polgáľmesteľ úgy hatáľoz, hogy

tudomásul veszi, hogy a 100%_ban önkormányzati tulajdonú 1039 Budapest,
Kossuth Lajos üdülőpaľti, 63660 hrsz.-ú, l0.l47 m2 és a ó3659 hrsz.-ú, 2.076 m2
területű (vízĹ, keľékpáros és tenisz spoľttelep funkciójú) ingatlanok tekintetében -
az obudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt., mint megbízott, egyben meghatalmazott
áltfll képviselt Budapest Főváros III. KeľÍilet obuda_BékĺĹsmegyer
0nkormánvzat(mint Béľhearló) és' :gyéni vá||alkoző (székhely:

J. ' 4 \.v'|, 
^aiśriÁ'' 

- 
ur'' "ouni 

vállalkozói nyilváĺtartźlsi szám:

' !, mlnt tĺerlo Kozött - fennál|ó berletl
szerződés oeľlői pozíciójába, jogutoolas címén, 2021' mfucius 1l-i haĺíllyal a GS
Római Tenisz Club Kft. (székhely: 1039 Budapest, Kalászi kiz lO/C.,
cégjegyzékszám: 0l-09_38l630, adószám: 29164Ż17-2-4l, képviselő: Tomsits
Kľisztián ügyvezető) lépett.

Budapest ľővĺĺľos III. Keľület Ótr,raa_nétásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestületének

547 l202l. (V. 7.) Határozatl

A 27l202l. (I. 29.) Koľm. ľendelet szeľinti veszéIyhelyzeÚben, t
katasztľófavédelemről és l hozzá kapcsolódó egyes tŕirvények módosításáró'l
sz6lő201l. évi CXXVII. tłĺľvény 46. $ (4) bekezdése alapján, Budapest ľőváľos
III. Keľĺilet Óĺuda-Bekásmegyeľ Önkoľmányzat Képvisel&testiitetének az
Önkoľmányzat vlgyonáról ós t vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 11l20l4. (vI.2.) önkoľmányzati rendelete 16. $ (1) a) pontja
ĺigyelembe vételével, a Képviselő-testület feladat- és hatásköľét gyakorolva a
polgáľmesteľ úgy hatáľ oz, hogy

a 100Yo-ban onkormányzati tulajdonú 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdĺilőparti,
63ó60 hrsz.-ű, rc.l47 mz és a ó3659 hľsz.-ú, 2.a76 mz teľületíÍ (vízi-, keľékpáros és
tenisz sporttelep funkciójú) ingatlanok tekintetében, az ingatlanokon tervezett
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funkció megvalósítása érdękében megadja tulajdonosi hozzá$árulását a GS
Római Tenisz Club Kft. (székhely: l039 Budapest, Kalászi koz lOĺC.,
cégjegyzékszźtm: 0I-a9-38ló30, adószám: 29l64217-2-4l, képviseló: Tomsits
Krisztián iigyvezető) ľészéľe a 63660 hľsz.-ú ingatlanon spoľtpályák' illetve a
pályákat kiszolgĺĹló és vendéglátó épiilet kialakításához (a csĺĺnakház épĺilet
felrlijításával, átatakításával) a benyújtott mtĺszaki dokumentációban
meghatározott miiszaki paraméterekkel, az Önkoľmányzat nevében és megbízásból
eljáró ibudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel megkötendo megállapodás keľętei
között.

A tu l aj donos i hozzź$źr ulás további feltételei és kikötései

l) A hozzá!árulás csupán a hivatkozott dokumentációban körülíĺt munkálatokra
vonatkozik, ettol való bármilyen eltéres esetén a GS Római Tenisz Club Kft.
isméte lten tartozik az onkormá ny zat hozzájáru lását kém i.

2) A beruházás során a GS Római Tenisz Club Kft-nek kötelessége figyelembe
venni a Budapest Főváros ÍIt. Keľület oouoa-gekĺsmegyer onkormányzat
Képviselő-testtiletének ouudu-netesmegyeľ Építési Szabályzatfuől szóló
20/20l8' (vI' 26.} önkoľnlányzati rcnclęlętében, ĺr Budapest Főváľos IIl' KeľĹilct
on:laa-gekĺsmegyer Öniĺormányzat Képviselt1-testĺiletének obuda-
Békásmegyer településképének védelméról szóló 36/2017. (IX; 29.)
önkormányzati rendeletében valamint a Budapest Fováľos III. Keľület obuda-
Békásmegyer Önkormányzat Képviselö_testületének a keľíileti zoldtertiletęk és
zöldfeltiletek, valamint a fós szárű növények védelméľől szőló23120|8' (V. 30.)
önkormányzati ľendeletében foglalt eloírásokat' Ezek megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül.

3) Azon munkanemek esetében, amelyek építési engedély kiitelesek illetve
telepi'ilésképi véleményezési eljárás alá esnek, a jelen tulajdonosi hozzájárulás
fiiggő hatályű, az építési engedély megszerzéséig illeťve a településképi
vélcményezésí eljárás támogató határozatáig.

4) A ó3ó59 hľsz.-ú, 2.076 m2 tęrĹiletű ingatlanon változtatási tilalom van
érvényben, az ingatlan vonatkozásában a az épített kornyezet alakításáról és
védelméröl szőlő L997. évi LXXVIII. töĺvény 2l, és 22. $ rendelkęzései
hatályosak.

5) A bérelt ingatlanokon álló és szomszédos létesítményekben esetlegesen okozott
károkat a GS Római Tenisz Club Kft' köteles a munkálatok megkezdését
megeloző állapotra helyreállítani, a felmeľtilő kártéľÍtési igényeknek eleget
tenni.

6) A szakszeľĺĺtlen munkavégzésbol eľedo, később jelentkezó károk,
meghibásodások kijavításának kötelezettsége a GS Római Tenisz Club Kft-t
terheli.

7) A munkavégzést a GS Római Tęnisz Club Kft' köteles úgy megszeľvezni, hogy
az a komyék lakóinak nyugalmát ne zavarja, az ingatlanok rendeltetésszerii
használattú ne akadály azza.

8) A keletkezó törmeléket a GS Római Tenisz Club Kft_nek haladéktalanul, saját
költségén eI kell szállíĺatnia'

9) A munkálatok elvégzését követően a változások ingatlan-nyilvántartásban
toľténó átvezettetése a CS Római Tenisz Club Kft. kötelezettsége, ezzel
osszefüggésben sem Budapest Főváros III. Keľület ibuda-gékesmegyer
Önkoľmányzatźtval, sem aZ obudai Vagyonkezeló Nonprofit Zxt-vel szemben
nem léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszámítási vagy kártérítési
i lletóleg tulajdonj ogi igénnyel.

l0) Jelen hozzájárulás a kiadás napjától számított 1 évig éľvényes'
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A tervezętt beruházás kapcsán esetlegesen szĺikséges szakhatósági és egyéb
engedélyek' hazzájárulźsok beszeľzése a lęendo Bérlĺ! feladata és fęlęlőssége, az
onkormányzat ebbéli felelosségét kizáľja.

A Bérlőjogosult a csónakhánépijlettető felújítása, a kerítés felújítása, cseĘe, illetve
a csónakház épĺilet fiĺtés kialakítása munkálataival összefi.iggésben - legfeljebb
15.748.032'- Ft + ÁFA' azaz bruttő 20.000.000,- Ft łĺsszeghatár erejéig -
kłiltségeinek bé rbeszĺmítás útján t-tĺrténő megtó rítésóhez. Budapest Főváros II I.

Kertile| obuda-BékáSmeg}er onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének Lz
onkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak béľbeadásáľól szóló 9lŻ0l5'
(Il. 16.) önkormányzati rendelete l02. $ e) pontja szerint a bérbeszámítiĹs a
mindenkoľi havi bérleti dii legfeljebb 50%-áig lehetséges.

A béľbeszámításľa Bérbeadó és Béľlő közĺjtt kötendĺĺ külön megállapodás keretében
kerülhet sor, mely tartalmazni fogią hogy a bérbeszámítás fenti összegben történő
érvényesítése az elfogadott mriszaki tartalom teljes körii, I' osztályú minőségben
történt megvalósulása esetén lehetséges, mely kt}riilméný a műszaki átadás-átvételi
eljáľás során jegyzőkönyvileg is rögzítení kell'
Felelős: Dľ. Kiľchhof Attita, a' Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezéúgazgatőja
Hatáľĺdő: folyamatos

Napirerul I5' pontja: 
';łł;;;;ľ.'ĺ!tr;ľľ;::;:::ť:rľ,'#;ľľ:"tllźsok 

beérkezéséí kiivetően' valamínt a

'šiff!Í|lr,u, Czeglćlty Gergő alpolgórłnester

Budapest ľővńľos III. Keriilet inuoa_nétásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének

5481 202 l. (v . 7 .) IJ:atálľ ozata

A 27/202l. (I. 29.) Korm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemľől és a hozzźt kapcsolódó egyes tłiľvények mĺĺdosításáľól
szĺĺ'ló 2011. évi CXXVII. tłiľvény 4ó. s (4) bekezdése alapján' Budapest Főváľos
III. keľület Óĺuaa-néľĺĺsmegyeľ onkormányzata Képviselő-testĺiletének az
łinkoľmányzat vagyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szĺóló l7/20l4. (Vr. 2.) önkormányzatĺ rendelete 16. $ (1)

bekezdóse ĺigyelembe vételévelo a Pénzügyĺo Tulajdonosi és Varyonnyĺlatkozat-
kezelő Bizottság feladat_ és hatáskiiľét gyakoľolva a polgármesteľ úgy határoz,
hogy

a 202l'. március 26-én zárult, lo37 Budapest, Üľłimhegyĺ lejtő 22102ĺ1 helyrajzi
számű ingatlan éľtékesítéséľekiíÍt pályálzatot eredményesnek, a beérkezett ajánlatot
éľvényesnek nyi lvánítja;

a Budapest Főváľos ĺII. keriilet, Óbuda-gerasmegyer
UnKormányzat Képviselotestĺiletének IlllŻ012. (Ir.ló.) hatärozatával értékesitésre
kijelölt * 1037 Budapest' Ürtimhegyi lejtő 2270211 helyrajzi szźtmű ingatlanľa
benyújtott ajánlatät elfogadja, a megajánlott l00.000.000.-Ft + AFA vételáron és
fizetési feltétellel azingatlantpäIyázô,vagy azáltalaezen ingatlanra megvásárĺásáľa
alak ítandó proj ekttáľsas tę r észér e éĺtékes íti.
Felelős: obudai Varyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatő
Iĺatáridő: fblyamatos
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Budapest Főváľos IlI. Kerĺilet on,raa_nonńsmegyeľ onkoľmányzat Kópviselőtestĺiletének

s49 lŻan. ľ. 7.) IJutálľ.ozatl

A 27/202l. (I. 29.) Koľm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemről és a hozzát kapcsolódó egyes tiĺrvények mrĺdosításáľól
szőlő2aĺl.évi CXXVIII. ttirvény 46. $ (4) bekezdése alapján' Budapest Főváľos
III. keľĺilet Óuuaa_ľélcĺsmeryer onkoľmányzata Képvĺsető-testületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyontáľgyak fcletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóIó l1l20l4. ľr. 2.) önkormányzati rendelete 1ó. $ (l)
bekezdése figyelembe vételével, a Pénzĺigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-
kezelő Bizottság feladat- és hatáskiiľét gyakoľolva a polgármesteľ úgy hatáľoz,
hogy

a2021. március 26-én zárulL, t037 Budapest, tiľłimhegyi tejtő 2270212 helyľajzi
számú ingatlan értékesítéséľe kiírt páiyázatot eľedmónyesnek, a beérkęzett ajánlatot
éľvényesnek nyilván ítja;

] - a Budapest Főváľos IIt. keriilet' Óĺuaa-sekasmegy€ľ
onkormányzat Képviselőtestiiletének ll1120112' (Il.l6.) határozatával értékesítésre
kijelölt - 1037 Budapest, Üriimhegyi lejtő 2270Ż12 helyrajzi számú ingatlanľa
benyújtott ajźłnlatált elfogadja, a megajánlott l07.300.000.-Ft + AFA vételáron és

fizetési fęltételI€l az ingatlant páńyáző,vagy aztilalaezen ingatlanra megvásáľlására
alak ítandó proj ekttáľsaság részére éľtékesíti'
Felelős : obudai Vagyonkeze lő Nonprofit Zrt. v ezérigazgató
Határĺdő: folyamatos

Budapest Fővrĺľos lII. Keriitet Ótuda-nérásmegyeľ onkormányzat Képviselőtestiitetének

55ano2t. (v. 7.) Hatärozata

A 27l202l. G. Ż9.) Koľm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemľől és a hozzá' kapcsolódĺi egyes tiiľvények módosításáľĺil
szĺótĺó 20ĺ1. évi CXXVIII. törvény 46. $ (4) bekczdése alapjáno Budapest Főváľos
III. keľĺilet otruda_gétásmegyeľ onkormányzata Képvĺselő-testĺiletének az
łinkormányzat vagyonáről és a vagyonÍáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szĺĎló |7/2014. (vI. 2.) łinkoľmányzati ľendelete 16. $ (1)
bekezdése Íigyelembe vételével, a Pénziigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkozat-
kezelő Bizottság feladat_ és hatásktirét gyakoľolva a polgáľmesteľ úgy hatáľoz,
hogy

a 202l. máľcius 26-źn zfuul1 103ó Budapest, Lajos u. 98. fsz. 2.' l7802ĺ2/N3
helyrujzi számÚr lakás értékesítésére kiírt páúyź-zatot, élve a pźilyázati felhívásban
fenntartott jogával, indoklás nélktil eľedményte lennek nyi lvánítj a;

az ORNATE Gastro Kft. _ a Budapest Fováros III' kerĺ'ilct, Óbuda-gétásmegyer
onkormányzat Pénziigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat'kezelo Bizottság
2Ż5lŻ02l. (Il.l9') hatźrozatával étékesítésre kijelĺilt - 1a36 Budapest, Lajos u. 98'
fsz. 2., 17802l2lAl3 helyrajzi számű lakásľa benyújtott ajánlatát érvénytelennek
nyilvánída, tckintettel aľra, hogy páiyáző hiánypótlási kötelezettségénęk nem tett

eleget;

az Imaginaľium Kft. _ a Budapest Fováľos III. kcrület, obuda-gĺłĺSmegyer
onkormányzat Pénzi.igyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizoťtság
2Ż5ĺŻ02l. (II.l9') haÍírozatával éľtékęsítésľe kijelĺĺlt - l036 Budapest, Lajos u. 98.

fsz.2.,l7802ĺ2lAl3 helyrajzi szźĺmű ĺakásra benyújtott ajělnlatát nem fogadja el, a
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mę gaj ánlott l 8. 5 00. 000. - F-t véte láron az iĺgatl ant nem k ívánj a éńékes íten i pály ánó

részéľe;

a pályázat során megmaľadt 1036 Budapest' Lajos u. 98. fsz' z., l18a2l2/Al3
hely rujzi szám ri l akást vá ltozatlan fe ltéte lekke l isméte l ten megh iľdeti ;

felkéri az Óbudai Vagyonkezelo Nonpľofit Zrt.-t afentiek szerint a pályźu;at kiíľásĺłra
és lefolytatáĺĺra, valamint arľa, hogy a pźiyázat eredményéľól szóló javaslatot a
tuĺajdonosi teriileten éľintett állandó bizottság elé döntéshozaÍalĺa nyújtsa be-

Felelős: obudai Vagyonkezelo Nonpľofi t Zrt. v ezérigazgato
Hatáľidő: folyamatos

Budapest Főváľos III. Keľiilet inr'oa-néľásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének

5slĺ20Żl. (v. 7.) Hatáľozata

A Ż7ĺ2o2l. (I' 29.') Korm. ľendelet szerĺnti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemről és a hozzit kapcsolódó egyes töľvények módosításárról
szóló 2011. évi CXXVIII. tiiľvény 46. s (4) bekezdóse alapján, BudapestFőváľos
III. keľiilet Ónuoa_gct ĺsmegy€ľ onkoľmányzata Képvĺselő-testĺiletének az
łinkormĺĺnyzat vzgyonáról és a vĺgyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlĺĺsáľól szóló Únu4. (vI. 2.) łĺnkormányzati ľendelete 1ó. $ (1)

bekezdése Íigyelembe vételével, a Pénziigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-
kezelő Bizottság feladat- és hatásköľét gyakoľolva a polgáľmesteľ úgy hatíľoz'
hogy

a Budapest Főváros III. keriilet, Óbuda-gemsmęgyeľ onkormányzat
Képviselőtestületének 457nLn. (Iv.23.) hĺtírozltált az alábbiakban kijavítja:

a 2021. március Ż6-án zárult' 1036 Budapest, Pacsiľtamező u. 31. fsz.27.,
t1182l0ĺB/2 és a fsz. Ż8.,17782l0lBĺ3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséľe kiírt
pźiyázatoteredményesnek, a beékezett ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja;

a Dĺamond Ingatlaniroda Kft. - a Budapest Főváľos III. keľület, ibuda_
Békásmegyer Önkoľmányzat Pénzigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság Ż30l202l' (u.l9') határozattĺval éľtékesítésre kijelölt _ 1036 Budapest,
Pacsiĺtamezó u' 3l. Íšz' Ż7 ., I"ĺ'7\znlBlŻ és a fsz.28., 17782l0lBl3 helyrajzi szám'(l

lakásľa benyújtott ajánlatát nem fogadja el, a megajánlott 2t.190.000.-Ft vételáron

az ingatlant nem kívánja értékesíteni pályŕnő ľészére;

KGN Holĺting Magyaľoľszág Kft. _ a Budapest Főváros III' keľület, Óbuda-
Békásmegyeľ Önkormányzat Pénzugyi' 'ľulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezeló
Bizottság 23012021. (tI.l9') hatfuozattlval éftékesítésre kijelolt _ 1036 Budapest,
Pacsirtamezĺ! u. 3l . fsz. 27 ., 17782l0lB/Ż és afsz.28., l7782l0lBl3 helyrajzi számú
lakásra benyújtott ajánlatźú nem fogadja el, a megajtlnlott 20.200.000.-Ft vételáron

az ingatlant nem kívánja énékesíteni pály áző részére;

a Budapest Fĺĺváľos ĺII' kerĹilet' Óbuda-nétesmcgyer Önkormányzat Pénzíjgyi,
Tulaj donos i és Vagyonny i|atkozat-keze lő B izottság 23 0 l 202 I. ( II. l 9. ) hatfu ozatźy al

éľtékesítésre kijelolt 1036 Budapest, Pacsiŕamező u.3l. fsz.2'l., Í7782filBlŻ és a

ťsz' 28., L7782l0lBl3 heLyrajzi szämű lakás vonatkozásában a Diamond
Ingatlaniľoda Kft. és a KGN Holding Magyarorszźtg Kft. pályázőkat egy záttkijrű
licitľe hívja meg, ahol a kiĺndutó ńľ 21.190.000.-Ft, a licitlépcső 200.000._Ft. A
l ic it győzteséve l az onko rmány zat adás- véte l i szerződést köt,
Felelős: Óbudui Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezéńgazgatő
Hatáľidő: folyamatos
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Napirend 16. pontja: Döntés a Budapest IIL keriilet, belteriileĺ l80I8 helyrajzi szómlű íngottan bérlĘének
kéreIméreĺI

'łrff!;'!r-r, Czegtéďy Gergő alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľület Óľuĺa-géLásmegyeľ onkoľmányzat KépvisetőtestĺiteÍének

sszlzan. ľ. 7.) Határozata

A 27na21. (L 29.) Koľm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetben' a
katasztrófavéĺlelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mĺĺdosításáról
szĺóló 2011. évi cxxvĺn. ttinény 46. s (4) bekezdése valamint aíI

onkoľmányzat vagyonáľól és a varyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szólĺi 17ĺ20l4.(vl.21.) iinkoľmányzati rendelet ró. s (1) bekezdés
a) pontjĺĺban kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testülct feladat- és

hatáskłiľét gyakoľolva a polgármester úgy hatáľozo hogy

l. hozzájárul a Kommunikáció és Ímtns |ntézet Kft. (székhely: l05l Budapest,

Vigadó tér 3., l. lhäz IYll., eégtregyzékszálm: 0l_09-9285|2, adószám:

149752?9-2-41, képviseli: Somogyi Zoltän ĺigyvezető) 20Ż1. ápril.is 30-án kelt
kérelme alapján ahhoz, hogy a Budapest IIt. keľület l80l8 hrsz.-ú ingatlan
272,Ż4 m2-es ingatlanľészének bérleti jogviszonya tárgyáĺban létrejötÍ, 2a2l.
febľuáľ l l -én aláírt terĺiletbérleti szerződés 7.5. pontja alapján ezen hivatkozott
szeľződés bérlői pozíciójába az ĺrsz1-rl.O Koľlátolt Felelősségíĺ Tłáľsaság

(cégiegyzékszáma: B-a9-2lŻ625, székhelye: 2l20 Dunakeszi' Rozmaring u. 7.)

keľüljön.

A hozzájárulás feltétele, hogy az Ár'szÁllÓ Korlátolt Felelősségü Táľsaság
(cégsegĺzékszäma: 13-09-212625, székhelye:2120 Dunakeszio Rozmaring u.7')
a cégbíró ságon j ogerősen bej egyzésre keľĺ.ilj ön.

2. felkéľi az obudai Vagyonkezeló Nonpľofit Zrt' a sztikséges dokumentumok
elkészítéséľe és aláírására.

ľ'elelős: Dľ' Kiľchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezelő Nĺlnpľofit Zrt. vezérigazgatőja
Határidő: ťolyamatos

N a p i r e n ĺl I 7 - p o nlj a : 
ĺĺ; äíľłr, 

* * uj a " p ó ly ú zat í fe l h ív ó s e lfo g a d ás a

E lőterjes ztő: Cze g l étly Gergő alpolgĺtrmester

Budapest Főváľos III. Keľiilet otruĺa_Bekĺsmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének

s53 ĺ202|. (V. 7.) Határozata

A veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes

tŕiľvények módosÍtásáľól szólĺń 2011. évi Cxxvlil. törvény 4ó. s (4) bekezdése'
továbbá a veszélyhelyzet kĺhirdetéséľől és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szôlő 27Da21. (I. 29.) Korm. ľendelet alapján a Képviselő-
testĺilet feladat_ és hatásktiľét gyakoľolva a Polgáľmcsteľ úgy hatáľoz' hogy

l)pátlyázati felhívást tęszkózzf,,A Római Kapuja'' címen, a Római part déli
szakaszánakközvet|en szomszédságában lévo Budapest III., Vitoľla u'23152ĺ81
hrsz' alatti ingatlanon kcizfunkciót is ellátó kereskedelmi és vendéglátó
egységként miĺkodĺĺ építmények kialakítása és üzemcltetése targyában.
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2.) a Városfejlesztési Alapszeľzódés 3.l. pontja szęrint kizáľólagosan a pályázattal
kapcsolatos feladatok lebonyolítrásával megbízza az obuda-Békásmegyeľ
Városfej lesztó Nonprofi t Kft.-t.

3.) felkéri a pályázat szakmai zsiĺrijének Buđapest Fováros ĺII' Keľtilet, obuda-
Békásmegyer Önkoľmányzat fóépítészéĘ a Biztonságszervezési és Üzemeltetési
Főosztály vezetłSjét, az Óbuda-Békĺĺsmegyer Váľosfejlesztő Nonprofit Kft.
ĺigyvezetője' valamint az Óbudai Vagyonkezelö Nonpľofit Zĺt. vezérigazgatőját.

4.) felkéľi az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt'-t, hogĺ a 23152ĺ81 hrsz. alatti
tertiletľe vonatkozólag készítse el az ingatlanforgalmi szakvéleményt legkésőbb
apályźnat megielenésétől szĺmított 30 napon beli'il.

5')a pźiyázat eredményessége esetén a szerzódés megkötésével, a teľiilet
birtokbaadásával és a bérbeadással kapcsolatos fęladatok lebonyolításával
megbízzaaz Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt'-t,aközszolgáltatási szerzödés
alapján.

6') felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a pźilyáu:at eredményét teľjessze legkésőbb a202l.
szeptembeľi Képviselő_testtilet elé.

Felelős: Polgármester, Óbuda_Békásmegyer Váľosfej lesztő Nonprofi t Kft.,
obudai Vagyonkezel<í Nonpľofit Zrt.

Hatáľidő: azonĺal

Napirend 18. pontja: Szent Margit Rendelőíntézet NonproJit KfÍ. beszómoĘa az iskola egészségiigy
he lyzetěrĺÍl a 2 0 I 9/2 02 0-as tanĺívre vonatkozóan
ďľĺsuĺ)
E l(fterjesztő: Turgo ny i Dóniel Absolon alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Óbuoa_ľélĺásmegyer onkoľmányzat Képviselőtestületének

554ĺ2an. ľ. 7.) Határozata

A 27ĺ2021. o. 29.) Koľm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, 
^katasztrrĺfavédelemľől és a hozzń kapcsolódó egyes tłiľvények módosításáľól

szólő 20ll. évĺ CXXVIII. ttiruény 4ó. s (4) bekezdése alapjánn a SzociáIis'
Egészsógĺigyi és Lakásiigyi Bizottság feladat_ és hatásktirét gyakoľolva a
polgáľmester úgy hatáľo z, hogy

a Szent Margit Rendelĺĺintézet _ 2019l2020-as tanévre vonatkozó - iskola
egészségiigy he ly zetérĺĺ l szó ló beszámo lój át elfogadj a.

N ap Í r e n d I 9' p o n tj a : 

ľťĺ#Í :ľ; :ľr" * n - ľ 

k ö t e le ze l t s é g g e l' l a k o s s lźg r é s zé r e

Budapest Főváľos III. Keľĺilet obuoa_ľéLásmegyer onkoľmányzat Kópviselőtestĺiletének

555/202l. (v. 7.) Határozata

A 27l2oŻl. (l.29.) Korm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetben, a'

katasztrőfavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes ttiľvények módĺlsĺÍásáról
szróló 2011. évi CXXVII. töľvény 4ó. $ (4) bekezdóse alapján a kópviselőtestĺilet
feladat_ és hatásköľét gyakoľolva a Polgármesteľ úgy hltńroz,hagy

az eloterjesüés mellékletét képezo PäLyázatl kiírás szeľinti lakásbérleményeket
felújítási kötelezettséggel, lakosság ľészére meghirdetett lakáspéiyázat útján
hasznos ítj a, a P ály ázati ki íľásban e l ő íń ťe ltéte lękkę l .
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A határoz.at Óbuaa_sékasmcgyer Onkormányzat Képviselőtestiiletének az
önkormányzat 60/202a. (Xĺl.l8.) önkormányzati ręndęlete 14. $ (l) bckczdésén
valamint a 12-21 . $-ain alapul.
Felelős: Dr' Bots Dénes jegyzó
Határidő: A pálytłzat benyújtási haĺĺľidejétől számítolt ó0' nap
A Polgáľmesteľi Hivatalban a határozat végľehajtásáéľt felelós: a t.akásĺigyi
Főosztály vezetóje

NapirenĺI 20. pontja: FelnćÍttfogorvos (40. sz. ellótlźsŕ kłirzet) prłLÍísjogdnak elidegenítése

' {,,ff !Ír'ł o o, T ar g o ny i D ó n i e I Á b s o I o n a Ip o l g ú r me s te r

Budapest Főváľos III. Keriilet ouuda_BoLásmegyeľ onkormányzat Képviselőtestületének

55612021. (v. 7.) Határozata

A 27ĺ2021. (I. 29,) Koľm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemľől és a hozzá kapcsolódĺí egyes tłiruények mródosításáľól
szĺíló 2011. évĺ CXXVEI. tiiľvény 46. $ ({ bek. alapján, a Szociális,
Egészségĺigyi és Lalĺĺĺsĺigyi Bizottság feladat_ és hatásktiľét gyakoľolva a
polgáľmesteľ úgy hatáľo z, hogy

a I9l2a21. önkoľmányzati rendelet 2. mellékletével módosított' az egészségügyi
alapellátási köľzetękröl szőlő l7l20l7. (Iil' 30.) ĺinkormźnyzati rendelet 3.
melléklete szęrinti 40. számú felnött fogoľvosi kĺiľzet (a továbbiakban: 40. számú
felnőtt ťogorvosi kĺirzet) tekintetében Dr. Szűcs Klára praxiseladó és Dr. Zych
Kamila Magdalena pľaxisvásáľló kcĺzöfti praxisjog átruházíshoz hozzájárú,
egyben nevezett ktjrzet felnőtt fogorvosi alapellátási feladatainak biztosítására
Dr' Zych Kamila Magdalena fogorvossal (működési nyilvántaľtási száma:
83431), továbbá a személycs kłizľeműködćsévclmiiködő ZYWA Dent Korlátolt
Felelősségti Trársasággal (Cg. 0l-09-381207, képviselője: Dr' Zych Kamila
Magdalena) Íeladat-ellatási előszęrződést kĺjt.

2. amennyibęn az ()rszttgos Kóľházi Főigazgatóság Dr' Zych Kamila Magdalena
részére a 1039 Bp., Csobánka tér 6. szám alatti rendelőben, területi ellátási
kötelezettséggel bíró - 4a. szźĺmű lelnőtt fogorvosi körzęt - praxis miĺködtetésóľe
praxisengedélyt äd, nevezett fogorvossal, továbbá a személyes
közremiikodésével miiködő ZYw A Dent Korlátolt Felelosségű Táľsasággal (Cg.
0l -09-381207, képviselój e: Dr' Zych Kamila Magdalena) 2021. szeptember l '
napjával feladat-ellátási szęľződést kot. Egyben a fenti köľzet felnőtt fogorvosi
ellźúÁsźlt ezídtńg biztosító Dr. Szűcs Klára fogszakoľvossal (VIVODENT
Fogászati és Fogtechnikai Betéti Társaság, Cg. 0l-06-793424) kötĺitt feladat
ęllátási szęrződést 20Ż1. augusrtus 3 l. napjával megszünteti.

Feleliís: Polgármester
Polgáľmesteľi Hivatalban a hltározat végrehajtásáéľt felelős: Szociális
Főosztály vezetője
Hatáľidłĺ: 202l. augusztus 31.

Na p ir e n d 2 I' p o n tj il : 

?iŕj#ĺ ; ::: ;: ::: : :,, o lo n a Ip o lg d r me s t e r
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Budapest Főváľos III. Keľiilet iruaa-gĺtásmegyer önkormányzat Képviselőtestĺiletének

ss7l202l. (v. 7.) lratározata

A 27/2o2l. (l. 29.\ Korm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetben, L
kataszÍľĺifavédelemriĺl és a hozzá kapcsolódó egyes tönények módosításáról
szólĺi 2011. évi CXXVIII. tłiľvény 46. $ (4) bekezđése alapján a Képviselő-
testiilet feladat- és hatáskřiľét gyakoľolva a polgármesteľ úgy határoz' hogy

elfogadja az óvodák módosított 20Żl. évi nyári nyitvataľtási rendjét az előteľjesáés
melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: azonnal

Napírend 22. pontja: Diintés a 2a20. ěvi,,Fogadj örijkbe ep ziildteriiletet'' póIydzat elszdmolósairóI
drdsbetĐ
Előterjesxĺí: B urjón Ferenc alpolgórmester

Budapest Főváľos III. Keriilet iuuaa_nĺHsmegy€r onkormányzat Képviselőtestütetének

558ĺ20Żl. (v. 7.) Hatáľozata

A 27ĺ202l. 0. Ż9.) Korm. ľendelet szerĺnti veszélyhelyzetben' a
katasztrĺĺfavédelemľől és a hozzil kapcsolódó egyes tiinények módosításĺĹról
szóló 20l1. óvĺ CXXVIII' tłinény 46. s (4) bekezdése alapján a Városfejlesztésĺ
és Ktiľnyezetvédelmi Bizottság yalamint a Civĺl, I{iúsági' Kulturális' oktatási'
Nemzetiségi és Tuľisztikai Bizottság feladat- és hatĺńskłiľét gyakoľolva a
polgáľmester úgy hatáľoz' hogy

a 2020. évi ,,Fogadj ĺirökbe egy zĺildterĺiletet'' pźiyázat keretében támogatott
szewezętek elszámolásait az elĺiterjesztéshez mellékelt feljegyzés szerint elfogadja.
Felelős: Alpolgármester
Hatáľidő: azonnal

Napirend 23, pontja: Dtintés 0buďa-trékósmegyer Fenntartható energía és Ktíma Akcfuítervének (9ECÁP)
elfogadósdról
(rűsbeli)
E l őt e rj e s ztő : B u rj łi n Fe r e n e a l p o lg ĺir mes ler

Budapest Főváľos III. Keľület obuoa_ľoľásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének

ss9 /2ul. (v. 7.) Határozata

A veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemľŕjl és a hozzá, kapcsolódĺó egyes
törvények módosításáról szólĺĎ 2011. évi cxxvIII. tłirvény 4ó. s (4) bekezdése'
továbbá a veszélyhelyzet kihiľdetéséről és a veszélyhelyzetĺ ĺntézkedések
hatálybalépéséről szőlő 27/202t. (L 29.) Korm. ľendelet alapján a Képviselő-
testĺilet feladat_ és hatásköľét gyakoľolva a Polgáľmesteľ úgy határoz,hogy

elťogadja Budapest Fováros ĺII. Kerület, Óuuoa-gekesmęgyer Onkormányzat hetyi
Fenntaľtható Energia és Klíma Akciótervének végleges változatát és hozzájttru| a
dokumentum feltöltésére a Polgármesteręk Szövetségének honlapjáľa, továbbźt
tźlmogatja az előteľjesztés 3. számú mellékletét képezłS első évre vonatkozó
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intézkedési javaslaĺok megvalósítását a 202l. évi kĺiltségvetésben tĺjbbletfedezet
biztosítłĺsa nélkül' és a Városfej lesztési ŕĺlapszerzodés 3 .2 ' pontja alapján megbízza
aZ obudo-gemsmegyer Városfejleszto Nonprofit Kftł a feladatok
megvalósításával.
Felelős: Polgármesteľ

ob uda- Békásme gyer Városfej lesztő Non profi t K ft.
Hatáľidő: azonnal

Napirend 24. pontja: EgľiittmíÍködésÍ
(Irősbelí)

mególlapodós megkiilise a MagyarorsuÍgí Yíelnámiak Eglesületével

ElóÍĺerjesztĺí: Béres Á nĺIrĺÍs alpo lgłírmester

Budapest Főváľos IIt. Keľület obuaĺ_ľéľ'ńsmegyer onkormányzat Képviselőtestĺiletének

56a ĺ202t. (v. 7.) ĺJa;tírozata

A Ż7n02l (L 29) Korm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetben, ,
katasztľófavédelemľől és a hozzál kapcsolódó egyes tiilĺények módosĺtásáról
szólĺĎ 2011. évi CXXVIII. ttiľľény 46. s (4) bekezdóse alapján a Képvisel&
testület feladat_ és hatáskörét gyakoľolva a polgármcsteľ úgy haÚáľoz' hogy

1. a MagyarországiYietnámiak Egyesiiletével az Együttmĺikĺidési megállapodást
az e l őterj esztés mel léklete szeľinti tartalommal aláírj a.

2. Íelhatalmazza Béres Andľás alpolgármesteľt az Együttmtiködési megállapodas
aléńrására'

Felelős: Alpolgármester
Hatáľidő: azonnal

Nupirenĺ! 25. pontju: Dlntés az obuda Napja 2021. programok köIlségvetésérdl

'iiäi!Íł'!**, B é re s A ndr lÍs alp o Ig ór me s te r

Budapest Főváros III. Keľület Ótruĺa-geľĺsmegyeľ onkoľmányzat Képvĺsetőtcstiiletének

561ĺ202l. (v. 7.) Hatírazata

A 27l202l. (I. 29.) Koľm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemľől és a hozzń kapcsolódó egyes ttiľvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVII. tłirvény 46. $ (4) bekezdése alapján a Képviselő-
testület feladat_ és hatáskłiľét gyakoľolva a polgármester úgy hatáľoz' hogy

az Obuda Napjához kapcsolódó progľamelemek megvalósításźhoz felteľjesztett
pénzösszeg fe lhasználását engedélyezi.
Felelős: Béres András alpolgármester
Határidő: azonnal

Napirend 26. pontja: Beszdmohó a BeIső EllenőrzésÍ Iroda 2020. évben végzett tevékenységérőI

giÍi:;ľ!-r, 
Dľ. Bots Dénes jegyző

Budapest Főváľos III. Keľiilet Óbud._notásmegyer Önkoľmányzat Képvisetőtestĺiletének

s62/20Żl, (v. 7.) Határozata

A 27ĺlan. (I. 29.\ Koľm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, 
^katasztľĺifavédelemľől és t hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáľól
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szőlő 20lt. évi CXXVIil. törvény 46. $ (4) bekezdése alapján a képviselő-
testĺilet feladat- és hatáskłirét gyakorolva a polgáľmesteľ ĺĺgy határoz' hogy

a Belső Ellenőrzési Íroda2020. évben végezett tevékenységéröl szóló beszámolót
elfogadja.

Napírend 27. pontjĺl: Az onkormányzat tulajdonóban ólIó 6232l/54 helyĺajzí szómĺl, 1039 BuĺIapest, Pais
Dezsćĺ utca 2, saÍm alaui íngaĺlanon łttló óvodaépiilet és a kapcsolódó udvar részleges
bé.rbeaĺIósórn (426 m2 + I.000 m2 íeriiletlel) vonatkozó nyilvđnos pólydzat kiírdsa
(Irdsbelí)
ElííłerjeszÍíí: Dr. Kírchhof Attila vezérígazgat.ń, obudüÍ Vagyonkezető NonproJit Zĺ.

Budapest Főváľos IU. Keľiitet Óuuaa-BéLásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestületének

s63l202l. (v. 7.) Hatáľozata

A 27l202l. (I. 29.) Koľm. ľendelet szerinti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemľől és a hozzśt kapcsolódó egyes tłirvények mĺódosításáľól
szőlő201l. évi CXXVilI. tłiruény 46. $ (4) bekezdése alapján, Budapest Főváros
III. Keľĺilet, obud'_Bélaĺsmegyeľ Önkoľmányzata Képviselő-testĺiletének az
onkoľmányzat tulajdonában álló egyes vagyontáľgyak béľbeadásáľól 9/2015.
(II. 16.) tinkoľmáňyzati ľendeletđ-rrrÁ $ valamĺnt az onkormányzat
vagyonáľól és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľĺil szóló
l7l20l4. (vI. 2.) łinkormányzati ľendelete 21. $-a Íigyelembe vételével' a
Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakoľolva a polgáľmester úgy
határoz' hogy

_hozzńjáral az onkormányzat tulajdonában állő 623Żlĺ54 helyrajz,i számú, 1039

Budapest, Pais Dezső utca 2. szám alatti ingatlanon álló óvodaépĺilet és a
kapcsolódó udvaľ ľészleges béľbeadásáru (426 m2 + 1.000 m2 teľĺilettel)
vonatkozó nyilvános pályäzat kiíľásához az alźlbbi főbb kikötésekkel:

-a béľleti díjiĺányára6l0.000,_ Fťhó, amely azęlozo évi, MNB źiltalközzétett
inflációs rátáv al évente indexálandó;

-a béľbeadás időtaĺtama 5 év határozott idö;

-a béľIeti szerződést kozjegyzói okiratba kell ľoglalni, melynek díját a Bér1ő

kötelęs fizętni:.

-a pályáuatban kikötésre kell, hogy keľiiljön, hogy az onkormányzat a
pályázatot a páůyázati eljárás báľmely szakaszában' indoklás nétkĺ.il

eredménýelenné nyilváníthaÍja, valamint hogy fenntartja azonjogát, hogy a
legmagasabb bérleti díjat kínáló Ajánlattevőkkel a pźiyázatbontást kcivetően

további tárgyalást folytasson, közöttĺik záľtkörű licitęt tartson'
'felkéľi az obudai Vagyonkezelő Nonprofit ZÍt-t a fentiek szerint a pályázat

kiírásáľa és lefolytatására valamint arra, hogy a pályázat eredményéľől szóló
javas latot tu lajdonosi dĺintéshozatalra nyújtsa be.

Felelős: Dľ. Kiľchhof Attíla, az obudai Vagyonkezelő NonproÍit Zrt' vezérigazgatója
Hatáľidő: folyamatos

Napirend 28. ponÍja: A Í7801/2 hrs1.-ú, lh|%-ban iinkormónyzaĺi tulajdonú, 1036 Budapesl, Lajos ulca
I00, szdm alaĺti ingatlĺlnon óltó épiitetben Iévő, 28 łtł atapteľületíÍ iizlelhelyiség bérleti
jogĺÍnak ótadősa
(Ird.sheI)

o h udai Vagyo n keze tóÍ No np roJiÍ Z rt.E Iőt erj e s zl ő : D ł. K ír c h hof Á t t i la v e zé r i g azg atlí,
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Budapest Főváros III. Kerĺitet Óĺuaa-nĺľĺsmegyer onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének

5641202l. (v. 7) lJztálľ'ozata

A 27l20Żl. o. 29.) Korm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemľől és a hozz^ kapcsolódó egyes tłiruények mĺidosításáľól
szĺóló 201l. évi CXXVI[., ttiľvény 4ó. $ (4) bekezdése, valamint Budapest
Fővńros III. Kerĺilet Óbuaa-ľélĺásmegyer onkoľmányzata Képviselő-
testĺiletének 

^z 
onkoľmányzat tutajdonában álló egy€s vagyontáľgyak

bérbeadásáľól szóló 9ĺ20ls, oI. ló.) iinkormányzati rendelete 89. $ és 105. $
alapján, a Pénzĺigyio Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
feladat- és hatłńskłiľet gyakoľolva a polgáľmesteľ úgy hatáľoz' hogy

hozzĺĺjáľul a Budapest Fóváros III. Kerület Óbuaa-gekesmegyeľ onkormányzat
tulajdonát képezo l7E0tĺŻ hrsz.-ú, 1036 Buđapest, Lajos utca l00. szám alatti
ingatlanon álló épületben lévö, 28 m2 alapterületii ĺizlethetyiség vonatkozásában _

magánszemély 
'l , mlnt atadó, és magánszemély t

1 pint átvevő közötti - béľleti jogának átadásánoz. łr
bérleti szerzódés tetováló stúdiĺó funkcióval,2021. május ts-től2026. május 14-ig
taľtó határozott időtaľtamra köthetó meg. A helyiségcsopoľt béľleti díja havi
81.032,- Fr.

A bérleti szeľződésben ľłigzítenĺ szükséges, hogy a béľleti díj jelenleg Árł-t
nem tar"talmaz, lzonban,hz a Béľbeadró az ĺngatlan bérbeadrĺsa tekĺntetében
ÁFÄ kotelessé válik, akkoľ a BéľbeadrĎ a;ogszábĺry ĺĹltat előíľt Áľł mortolĺĺt
a most meghatáľozott bérleti díjľa, mint adóalapľa felszámítja.

A béľteti jog átadásának feltétele, hogy az ítadő Bérlőnek sem a Béľbeadóval
szemben, sem a közĺizemi szolgáltatók felé nem állhat fenn díjtaľtozása. A
bérleti jog átadásának feltétele továbbá, hory az átvevő Béľlőnek nyilatkoznia
kell, hogy az ńtadő Bérlő által végzett éľtéknövelő beruhĺĺzások tekintetében
sem a Béľbeadóval, sem a Tulajdonossal szemb€n nem lép fel megtérítési
igénnyel.

Az onkoľm ányzat Képviselő_testiiletének az onkoľmányzat tulajdonában álló
eg"ves vagyontáľgyak béľbeadásárĺĺl szóló 9ĺ20ls. üI. 16.) łinkormányzati
ľendelete 105. s (l) bekezđés b) pontja atapjĺĺn az źúvevÍi Bérlőnek a béľletĺ díj
háľomszorosának megfelelő összegĺi megszerzési díjat kell íizetnĺe, míg a 95. $
(4) bekezdése szerint a bérletĺ szerződés megkŕitésekoľ a Íizetendő béľletĺ díj (+
szemétátalány) háromszoľosának megfelelő iisszegíĺ óvadékot' mint szeľződést
bĺztosító mellékkiitelezettséget kell letétbe helyeznie.

A béľleti szeľződésben rögzíteni kell, hogy a tęwezett funkció megvalósításához
szí'ikséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájźtu|ásak, nyilatkozatok
beszeľzése a Béľlő feladata és ťelelőssége, az onkoľmányzat ebbéli felelősségét
kizźrja.

A béľleti szerződés megkötésének feltétele továbbá az ttfuevő Bérlo részéľol
benyújtott, az állami illetve a székhelye szeľinti cinkormányzati adóhatósággal
szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köna*ozźsok tekintetében kiállított
nemleges igazolás (vagy, amennyiben az adőhaÍősźtg számára fizetési kedvezméný
(adóméľséklés' elengedés' vagy fizetési könnyítés) engedélyezett, az ezt igazolô
dokumentum).

L9/3t



Az átvevó Bérlőnek meg kell fizetnie a Béľbeadó által kiktizĺjlt, ingatlanra
vonatkozó, mindenkori szcmétátalány összegét. A bérleti szerződést kózjegzoi
okiratba kell foglalni, melynek költsógei az źłtvevő Bérlót terhelik. A béľleti
szerződésben ki kell kötni, hogy a Bérbeadó egyoldalĹr nyilatkozattal -2a22' január
l. napjától - a KSH által hivatalosan közzétett előző évi infláció (azaz a tárgyévben
a Łĺrgyévet megelőzo év átlagos fogyasztói árindex változásának megfelelő)
méľtékének megfeleló łisszeggel évente emeli a bérleti diiat, erre Bérbeadó eziránytl
intézkedését kovetően, v isszamenoleges hatállyal keľiil soľ.
Felelős: Dľ' Kirchhof Attila, az obudai Varyonkezelő NonproÍit Zrt. vezéĺigazgatója
Határidő: ťolyamatos

Napirend 29. pontjg: A 16998/4/Á/368 hrsz-ti, 1032 Budapest, SzőIő utca 78. szám alatíi, 55 m2 alapteľületíí
Íroda isméteft, póIyózaton kíviil töilénő bérbeadósa Budapest Fővóros III. KeriźIet
o b uda-Békdsmegy er Német Nemzetiségí on kormdnyzata részére

đrałulĐ
Előterjeszĺő: Dr. Kirchhof Attiĺa vezérígatgatlń, obudai Vagłonkezelő NonproJit Zrt.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet Ótruaa-geľásmegyer onkormányzat Képviselőtestíiletónek

565/202l. (v. 7.) Határozata

A 27n02t. G. 29.) Koľm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetben, 
^katasztrófavódelemľől és a hozzál kapcsolódó egyes töruények módosításáľól

szóló 201l. évi CXXVII. tiiruény 46. $ (4) bekezdése, valamint Budapest
Főváros tII. Keľĺilet Óĺuoa-ľéLásmegyer onkoľmányzat Képviselő-
testůiletének az Onkoľmányzat tulajdonában állĺó egyes vagyontáľgyak
béľbeadásáról szĺólĺÔ 9l201s. (n. 1ó.) tinkoľmĺĺnyzati ľendelete 89. $-a alapján' a
Pénzilgyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottság feladat- és
hatáskiirét gyakoľolva a polgármesteľ úgy hatáľoz, hogy

hozzájárul a 16998/4lN368 hľsz.-ú, 1032 Budapest, Szőlő utca 78. szám alatti, 55
m2 alapterületű iľoda téľítésmentes, Budapest Főváros III. Keriitet Óbuđa-
Bé kásm egyer Német Nemzetĺsé gi onko ľmán y zata (szék'he ly : 1 0 3 3 Budapest, Fő
tér3',nyilvätntartási szám: 503194,adőszám: 15503l90-l-4l, képviselĺi;Neubrandt
Istvánné elnök) részérę történő, 2021. június l-jét,ől 20Ż2. míjus 31-ig taľtó
h atár ozott i dőtartam ú, i s m éte l t, p áily ázaton k í v ii l i bé r b ead ás á hoz az o nkor mány zat
tulajdonában álló egyes vagyontárgyak béľbeadásáról szóló 912015. gl. ló.)
önkoľmányzati rendelet 88. $ (l) bekezdés bb) pontja alapján.

A térítésmentes béľbeadás jogalapja: Magyaroľszttg helyi onkoľmányzatairól szóló
20 l t ' évi CLXXXIX törvény 23. $ (5) bekezdésének l 9. pontja: nemzetiségi iigyek.

A Bérlonek meg kell fizętnie a Bérbeadó által kiközĺjlt, ingatlanľa vonatkozó,
mindenkori szemétáta|ány osszegét. A Béľlonek a béľleti szerzĺjdés megkötésekoľ a
fizetendo szcmétátalány háromszoľosának megfelelő összegű óvadékot, mint
szerződést biaosító mellékkĺitelezettségetkel1 fizetnie. Az ingatlan ĺizemeltetésével
kapcsolatos kózíj,zemi költségeket a Béľlő viseli.

A bérleti szerzodést közjegyzoi okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlót
terhelik.
Felelŕís: Dr^ Kiľchhof Attila, az Óbudai VagyonkezeIő Zrt. vezérigazgatőja
Határĺdő: folyamatos
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Napirend 30' pontja: 
ź:::ľ:ĺffiľ;;';ľ:ľÍ;:::;:;:;:',:ľ,:,'!:,'"';:,t:,?"ĺ2ľ,ľ;ť#;:Żť;ľľÍ;;;ľľ
kÍírdsa
đtsteli)
Előtełjesxŕĺ: Dr, Kírchhof Attíla vezérigazgató, obadai Yagyonkezelő NoupľoJŤl Zrt.

Budapest Főváros IĺI. Kerĺilet itruĺa-néľ'ĺsm€g:ľer onkormányzat Képviselőtestůiletének

s66ĺ2a2t. (v. 7.) Hat'ározata

A 27l20Żt. (I. Ż9.) Koľm. ľendelet szeľínti veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mĺódosítĺísĺńľól
szóló 20ll. évi CXXVIII. _töľvény 46. $ (4) bekczdése, valamint BudapesÍ
Főváľos III. Keľület, obuda-BéIgĺsm€gyeľ Onkormányzat Képviselő-
testĺiletének az Ônkormányzat vagyonáľĺól és a vagyontárgyak felettĺ
tulajdonosi jogok gyakorlásáľĺĎl szóló l7l2ol{. (vI. 2.) számú ľendelete l0. $ és

16. $ atapján, a Pénzüryi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő BizottsĺĘ
feladat- és hatáskiiľét gyakoľolva a polgáľmester rigy határoz' hogy

l) a Budapest Főváros III' kertilet, Ótruaa-gekĺsmegyer onkormányzat
tulajdonában állő l8s22/l2htsz.-il,1033 Budapest, Szĺílokeľt utca ó. szám alatti
ingatlan udvaľán tiáľolt, fel nem használt, raklapokľa rendezett beton térköveket
(szüľke téľkő 20 x l0 x l0 cm: 228 raklap, kvarc térkő 20 x20 x 8 cm: 25 raklap,
bordás téľkó 20 x2a x 8 cm: 2 ľaklap) éľtékesítésre kijelöli;

2) hozzájátul az ingóságok egyben tĺjľténő értékesítésére irányuló nyilvános
páIyázat kiírásához a vonatkozó értékbecslésben meghatáľozott bruttó
3.l40'000,- Ft ajánlati irányáľon; a ptilyázati biztosÍtek 300.000'- Ft;

3) felkéri az Óbudai Varyonkezelő Nonprofit Zrt.-t a f'entiek szerinti ptiyźnat
kiírásáľa és lefolytatására, valamint aťra, hogy a pályázat eredményéről szóló
javaslatot a fenti előírások alapjźn döntéshozatalľa nyrijtsa be.

Felelős: Dr. Kirchhof Attila, azobudai Vagyonkezelő Nonpľofit Zrt. vezérigazgĺtőja
Határidő: folyamatos

Napĺrend 3I. pontju: Elővósórlósi joggul történő nem lakós céĘdra szolgáló helyiség (Kabar u. 2.Jłildszint I.,
64 05 7/1/A/ I hrsz,) értĺł kesítése

'łr';;!:r!;!rrr, Dľ. Kirchhof Attila vezéłłgar,gató, obudai Vugyonkezelíí Nonpnýit Zrt.

Budapest Főváľos III. Keľület obuĺ'_geľ,ĺsmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestiiletének

s67 /202t. (v. 7.) Hatáľozata

A 27l202t. (L 29,) Koľm. ľendclet szerinti veszélyhelyzetben' a
katasztľófavédelemről és a hozzń kapcsolódó egyes ttirvények mĺĎdosításĺĺľól
szólőŻalL. évi CXXVIII. tiiľvény 4ó. s (4) bekezdése alapján' Budapest Főváľos
III. keľĺitet, Óbuda_Békásmegyeľ Onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének az
ŕinkoľmányzat tulajdonában tévő egyes vagyontáľgyak elĺdegenítéséről szĺĎló

lf,nrĺy'.. ryI. 2.) łinkormrĺnyzłti rendelete t4. $ (2) bekezdés és a Budapest
Í'őváros III. Keľĺilet, Ónuda-pékásmegyeľ Onkormányzat Képviselő-
testĺiletének az önkoľmányzatvagyonáľól és a vagyontáľgyak feletti tulajdonosĺ
jogok gyakoľlásáľól szĺóló l7ĺz0l4. (vI. 2.) tinkoľmányzati ľendelet 16. $ (1)

bekezdés b) pontja alapján a Pénzĺigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-
kezelő Bizottság felađat_ és hatásktĺľét gyakoľolva a polgĺĺrmesteľ úgy határoz,
hogy
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Budapest F'őváros III. KeľiiIet, obudu-geffismegyer Onkormányzat Képviseĺ&
testiiletének az önkormányzat vagyonáról és a vagyontfugyak feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szőló 17/2al4. (VI. 2.) önkoľmányzati rendelet l0. $ alapján a
Budapest Főváros III. keľĺilet, Óbuda_geľasmegyer Önkormányzat tulajdonában
álló 1039 Budapest, Kabar u. 2. ĺiĺldszint l., 64057/llÁJl helyrajzi számú
helyiséget elővásáľlási jog alapján torténő éľtékesítésre kijelöli;

a 1039 Budapest, Kabaľ u. 2. fiildszint7.,6405717/Nlhelyrajzi számri helyiséget
- az Avant.Immo Mérnĺjki és lgazsági'igyi Szakértői Kft. (Bárďai László
ingatlanforgalmi igazságíigyi szakéľtő),2021. április l2-i keltezésű ingatlanforgalmi
szakvéleménye alapján - 22.600.000, -Ft vételárért a TR|AD Allatryógyászati és
Kereskedelmi Bt., m int e lövásárl ásra j ogosult részére értékesíti.
Felelős: Dľ. Kiľchhof Attila, az Óbudai Vagyonkezela ZÍt. vezérigazgatőja
Határidő: folyamatos

Napirend 32. pontja: A 18822/12 hrsL-ú, 1033 Budapest, SzćíIííkert utca 6. saúm atattÍ ingattanban rakldrak
ismétek, ryźIydzaton kíviil, tórolófunkcíóval történő bérheadósa Budapest Fővdros III.
Keriilet obuda-Béklismegler onkormónyzata KöItségveĺésí Szerveket KiszolgóIó
Intézménye részére
(IrúsbeI)
Elíterjesztő: Dr. Kirchhof AtlíIa vezěrigaąató, obudai Vagyonkezelő NonproJit Zrt.

Budapest Főváľos III. Keľiilet Óruoa-nanĺsmegyeľ onkormányzat Képviselőtestiiletének

568120Ż1. (v. 7.) Hatírozata

A Ż7tŻ021. (I. 29.) Koľm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemről és a hozzä kapcsolódó egyes ttiruények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVII.,tiirvény 46. $ (4) bckczdése, valamint Budapest
Főváľos III. Kerület obuda-Békásmegyeľ onkormányzat Képvĺselő-
testĺiletének 

^z 
onkoľmányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak

béľbeadásáról szóló 9ĺ20t5. (u. 16.) łinkormányzatĺ ľendelete 89. $-a alapjáno a
Pénzĺigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkozat_kezeló Bizottság feladat- és

hatásktĺľét gyakoľolva a polgármesteľ úgy határoz, hogy

hozzí!árul a 18822l|2 hrsz'-ú, 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti
ingatlanon á|ló épiilet ,,A'' csarnokában lévő 17.l2 m2 és l'],46 m2, összesen 35 m2

alapterületíi ľaktáľak _ bérleti díj tekintetében térítósmentes -' Budapest
Főváľos III. Keriilet obuda-Bélcĺsmegyeľ Önkoľmányzata Kiiltségvetési
Szeľveket Kiszolgáló Intézménye (székhely: l033 Budapest, Folyamor utca2Ż,
nyilvántartási szám: 503l'72, adószám: 15503176-2-41, képviselo: Novák Zsolt
igazgatő) részére történő, 202l. jrńnius t-jétől 2024. május 31-ĺg tartó hattrozott
időtđrtamú, ismételt, pályázaton kíviili bérbeadásához az Önkormányzat
tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáľól szóló 912015. QL 16,)

önkormányzati rendelet 88. $ (l) bekezdés bb) pontja alapján.

A téľítésmentes béľbeadás jogalapja: a Bérlo tevékenységével közfbladatot lát el,

mely kormányzati és tinkormányzati intézmények cllátó, kisegítő szolgálatai
végzése az źúlamháztartźsről szőlő 201l' évi CXCV. tĺirvény l0' $ (aa)

bekezdésének a) és b) alpontja és az államhátartásról szóló töľvény végľehajtásáról

szőlő 368lŻ0ll. (XII. 31') Kormányrendelet 9' $ alapján' A költségvętési szerv
fótevékenységének államhéľztartási szakágazati besorolás tnak száma: 84 l l l 7.
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A Béľlőnek a bérĺeti jogviszonnyal iisszefiiggésben havi 8.050'- Ft
ktizmíińtalányt kell megflzetnie. A Bérlőnek a bérleti szerződés megkiitésekoľ a
fizetendő közüzemi átalány háromszorosának megfelelő cisszegii óvadékot, mint
szerzodést biĺosító mellékkötelezettséget kell fizetnie. A beľleti szerződésben ki
kell kötni, hogy a Bérbeadó az ingatlan üzemeltetési kĺiItségeinek felĺilvizsgálata
nyomán jogosult a köziizemi átalány évenkénti, egyoldalú módosításáľa.

A bérleti szerződésben ki kell kiĺtni, hogy a bérletijogviszoný a Bérbeadó bármikoľ
indoklás nélkĺil, a Béľlő káľtérítési igényének kizárásźtva|,30 napos felmondási
határidővel jogosult felmondaní.

A bérleti szerződést kőĄegyzoi okiratba kcll foglalni, melynek költségei a Béľlőt
terhelik.
Felelős: Dľ. Kirchhof Atti la, az obudai Vagyonkeze ló Zľt. v ezérigazgatőja
Határidő: folyamatos

Napirend 33. ponlja: Á 16998/11/Á/4 hrsz-ű, 1032 Budapest, Zlźpor utca 69. snźm alatti, t42 łłł alapteriiletúí,
ö nko rmlÍnyzati tulajĺlonů iizlethelyíséget béłlő Magyar MđIíaí Szeretetszolgdlaĺ
Eg! es iilet bérleti szerződéséne k megsziintetłise
(Irásbeli)
Előterjesztő: Dn Kiłchhof Attila vezérÍgazgató, ibudai Vagyonkezelóí NonproJit Zrt

Budapest Főváros III. Keriitet otuoa-néuismegyeľ onkoľmĺłnyzat Képvĺselőtestĺiletének

s69 ĺ202l. (v, 7,) Hłtározata

A 27ĺ202ĺ. (I. 29.) Koľm. ľendelet szeľĺntĺ veszélyhelyzetben, L
katasztľófavédelemľőI és a hozzá kapcsolĺidó egyes tłĺľvények módosítĺńsáľól
szótĺó 2011. évi CXXVII..tiiľvény 4ó. $ (4) bekezdéseo valamint Budapest
F'ővĺĺľos nI. Keľĺilet obuda-Bétcásmegyeľ onkormányzat Képviselő-
testĺiletének az Onkoľmányzat tulajdonĺĺban ĺĺlló egyes vagyontáľgyak
béľbeadásáľól szóló 9ĺ2015. (II. 16.) iinkoľmányzati ľendelete 87. $ (2)
bekezdése Íigyelembe vételével, a Pénziigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-
kezelő Bizottság feladat_ és hatáskörét gyakoľolva a polgármesteľ úgy hztároz'
hogy

hozzájírul a Budapest Főváros tII. Kertilct Óouda-neusmegyeľ onkoľmányzata
tulajdonában ź!llő, 16998/l1lV4 hrsz.-ú, t032 Budapest, Zápor utca 69. szám
alaÍti, 142 m2 alapteľiiletű ĺizlethelyiség (pókség) tekintetében az Cbudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., mint megbízott, egyben meghatalmazott által
képviselt Budapest Főváľos III. Keľület obuda-Békásmegyer onkormányzat
(Bérbeadó) és a Magyaľ Máttai SzeľetetszolgĺĹlat Egyesület (székhely: 1l25
Budapest, Szaľvas Gábor lit 58-ó0., adószám: 19025702-2-43, képviselő: Kozma
Imľe elnök) között fcnnálló béľleti szeľződés 202l. mńjus 15. napján' kłĺzfis
megegyezéssel tłiľténő megszĺintetéséhez, cseľehelyiség biztosítása nélkĺil'

A béľleti szerzijdés megsziintetésének feltétele, hogy Béľlőnek sem a
Béľbeadóval szemben, sem a ktizĺizemi szolgáltatók felé nem állhat fenn
díjÍaľtozása
ľ'elelős: Dr' Kirchhof Attila, az obudai Vagyonkezelo Zĺt. vezérigazgatőja
Hatáľidő: folyamatos

Napirend 34. pontja: Döntés az o. s. MEDICAL KeľeskedelmÍ és Szolgdltatĺi Kfl. bérlelí díj elengedési
kérelméről
drastelĐ
Előterjesztíí: Dr. Kirchhof Attila vezéri7az7aló, ibudoi Vagyonkezető Nonprofit Zrt.
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Budapest Főváľos III. Keľiilet Óbuaa-nékĺsmegy€ľ onkormányzat Képviselőtestiiletének

57 oĺz02l. (v. z) HlltŁĺoztta

A Ż7l202l. (I. 29.) Koľm. rendelet szeľintĺ veszélyhelyzetben, L
katasztľófavédelemľől és a hozzá kapcsolĺódó egyes törvények mĺĺdosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tłirvény 46. $ (4) bekezdése alapján' a veszélyhelyzet
ideje alatt az állami és önkormányzati béľletĺ szeľződésekre vonatkoztí eltéľő
szabályokľól szóló 6a9/2a2o. (xn. l8.) Koľmányľendelet t. $ (4) bekezdése
valamint Buďapest Főváľos trI. keľiilet Óuuoa-nékrĺsmegyer onkoľmányzata
Képvisel&testületének az on kormá ny zat v agy onáľóI és a vagyo nŕárgyak feleff i
tulajdonosi jogok gyakoľlĺĹsáľól szóló t7lŻ014. (w. 2.) łinkormányzati ľenđelete
16. $ (l) bekezdésének figyelembe vételével, a Pénziigyi, Tulajdonosi ós
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság feladat- és hatásköľét gyakoľolva a
polgáľmesteľ úgy hatáľo z, hogy

a 65552ĺ63 hľsz._li, 1039 Budapest, Füst Mitán utca 28. szám alatti, 2.410 m2

alapteriiletii rendelo ingatlan mtĺszakilag leválasztott, 21 m2-es részét _ gyógyászati
segédeszkłiz foľgalmazása és az ahhoz kapcsolóđró tanácsadrĹs tevékenység
funkcĺóval * bérló o. s. MEDICAL Kereskedelmi és SzolgáltaÍó Kft. (székhely:
2017 Pócsmegyeľ' Fácrĺnos űt l7., cégsegĺzékszźm: 13-09-171667, adószźlm:
1353Ż334-2-13, képviselő: Dobos lldikó Ilona ügyvezető igazgatő) bérleti díját a
2020. decembeľ 19_től 2021. máľcius ĺ9-ig tartó időszakban a szerződéses béľleti
dÍj 75%_os mértékéľe méľsékeli.

Az ingatlannal kapcsolatos valamennyi egyéb költség megfizetése továbbra is
kĺĺtelezettsége a Bérlőnęk. A jelen határozatban megjelolt határnaptól a Bérlö a
béľleti szeľződés szerinti teljes összegű bérleti dijfizetési kötelezettségeinek köteles
eleget tenni.
Felelős: Dr. Kirchhof Anila, azobudaiVagyonkezelőNonpľofit Zrt.vezérigazgatőja
Hatáľĺdő: folyamatos

Napirend 35, ponlja: Nem lakós célú ingatlanok bérbeaddsóhoz kapcsolódó dijntések meghozatalu

1Írasĺetą
Előterjeszlő: Dr. Kirchhof Attila vezérígazgató, obudaí Vagyonkezelő Nonproftt Zrt.

Budapest Főváľos III. Keľĺilet inuaa-Békásmegyeľ onkormányzat Képviselőtesttiletének

57 u2a2l. (v. 7.) Hatńrozata

A 21/202t. G. 29.) Koľm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, L
katasztľófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes tłirvények módosításáról
szőló 201l. évi CXXVIil. tiirvény 46. $ (4) bekezdése, valamĺnt Budapest
Főváľos III. Keľĺilet Óbuda_Betásmegyeľ Onkoľmĺĺnyzat Képviselő_
testĺiletének az Onkoľmányzat tulajdonában álló, egyes vagyontáľgyak
béľbeadásáľól szóló 9l20l5. (il. 16.) önkoľmányzati ľende|ete 89. $'a alapján, a
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság feladat- és
hatáskłirét gyakoľolva a polgáľmesteľ úgy hatńroz,hogy

hozzájárú a l8841l8/N1 hľsz.-ú, 1037 Budapest, Bécsi űlt29l, sztlm alatti,46 mz
alapteľiiletii, az ingatlan-nyi lvántaľtás szerint óvóhely ingatlan

magánszemély ) részére töľténÖ,
202l. júnĺus l-jétől 2n24. mĺ1us 3l-ig taľto natáľozott időtaľtamú, ismételt,
pályánaton kívüli - tároltĎ funkciójú - béľbeadásához az onkoľmányzat
tulajdonában álló egyes vagyontfugyak béľbeadásáľól szóló 912015. (l|. 16.)
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önkormányzati rendelet 88. $ ( l ) bekezdés bc) pontja alapján. A helyiség béľleti dija
havi 22.080,- Ft.

Ä béľleti szerzőđésben ľögzíteni sziiksĘes, hory a bérleti díj jelenleg Áľł-t
nem taľtalmar, azonban' ha a Béľbeadó az ingatlan béľbeadása tekintetében
Áľ'ł kł;tetessó válik, akkor a Béľbeadó a jogszabály által előĺľt Ára moĺoLot
a most meghatározott bérletÍ díjra, mint adóalapľa felszĺmítja.

A bérlemény székhelyként nem iegyezhető be, vonatkozásĺĺban telephely
engeđély nem adható ki.

A bérleti dijon feĺül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által megállapított,
mindenkori szemétátaliĺny összegét. A bérleti szeľződést ki5Ąegyzői okiľatba kell
ťoglalni, melynek kłiltségei a Bérlĺit terhelik.

Budapest F'őváros ltr. Kerület onuĺa-Bĺľásmegyeľ Önkormányzat Képviselő_
testĺiletének Đz onkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontáľgyak
béľbeadásáľĺól szólĺĎ 9l20ls. (Iĺ. 1ó.) önkoľmányzati ľendelete 95. $ (3)
bekezdése alapján Bérlőnek megszeľzési díjat nem kell ľlzetnie, míg a 95. s (4)
bekezdése szeľint a bérleti szeľződés megkłitósekoľ a ĺizetendő béľleti díj (+
szemétátalány) háromszoľosának megfelelóĺ łisszegĺĺ óvadékoü mint szeľződést
biztosítĺĎ mellékkłitelezettsé get kell fizetnie.

A béľleti szeľzĺídésben ki kell kötni, hogy a Bérbeadó eryolđalú nyilatkozattal -
2022. január l. napjától _ a KSH által hivataĺosan közzétett ęIőző évi infláció (azaz
a ĺárgyévben a taľgyévet megel<íző év átlagos fogyasztói áľindex változásának
megfelelő) mértékének megfelelő összeggel évente emęli a béľleti díjat' erre
Béľbeadó ezirányí intézkedését követően, visszamenőleges hatállyal kertil sor.

Budapest Főváľos Itr. Keľiilet oĺuoa_ľoLrłsmegyer onkoľmányzat Képvisetőtestĺiletének

s7 2ĺ2021. (v. 7.) Határozata

A 27/202l. (I. 29.) Korm. ľendelet szeľĺnti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemľől és a hozzál kapcsolódó egyes tłiľvények módosításáľól
szőlő 2011. óvi CXXVIII. 

'ttiruény 
46. $ (4) bekezdése, valamĺnt Budapest

ľőváľos uI. Kerĺilet Ótuĺa-notĺĹsmegyeľ Önkoľmányzat Képvĺselő_
testiiletének Lz onkoľmányzat tulajdonában állrć, eg]ľss varyontáľgyak
béľbeadásáľól szóló 9lŻ0l5. (il. 16.) łinkoľmĺĺnyzati ľendelete 89. $_a alapján, a
Pénzĺigyi' Tulajdonosĺ és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság ťeladat- és
hatáskiiľét gyakoľolva a polgáľmesteľ rĹgy hatáľoz, hogy

hozzíiáĺul a a l8910/98lV68 helyrajzi számú, természetben a 1033 Budapest,
Apát utca 4.szźtm alatti, 55 m2 alapterületÍi_az ingatlan-nyilvántartás szeľint raktáľ
- ingatlan NAGY-szoLÁR Szolgáltató Bt. (székhely: 1033 Budapest, Apát utca
4., cégsegyzékszźm: 0l-06-765872, adőszám: 21982789-2-47, képvĺselő: Nagy
László ügyvezető) részére történő, 2021. június t-iétől2026. május 31-ig tartó
határozott időtartamú, ĺsmételt, pályázaton kívüli üzlet funkciójú
bérbeadásához az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak
bérbeadásáról szóló 9/2ot5' (ll. 16.) önkormányzatĺ rendelet 88. s (1) bekezdés bc)
pontja alapján. A helyiség bérleti díja havi 72.6s5,- Ft.

A béľleti szeľződésben rtigzíteni sziikséges, hogy a béľleti díj jelenteg Áľł-t
nem tartalmtz, aizonban, ha a Béľbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetóben
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ÁpA kot"lessé vĺĺlilĺ' akkor a Béľbeadó a jogszabĺĺly áttal előírt Árł meĺĺrct
a most męhatározott béľleti díjľa' mint adóalapľa felszámítja.

A béľIeti dijon felül a Béľĺőnek meg kell fizBtnię a Béľbeadó által megállapított,
mindenkori szemétĺtalány ĺĺsszegét' A bérleti szerzódést kozjegyzoi okiratba kell
foglalni, melynek költségei a Bérlőt teľhelik.

Budapest Fóváľos III. Keľíilet oĺuda-ľoľásmegyer Önkoľmányzat Képvisel&
testĺiletének tl Önkormányzat tutajdonában állĺó egyes vagyontáľgyak
bérbeadásáról szólĺĎ 9ĺ2015. oI. 1ó.) iinkoľmányzati ľendelete 95" s (3)
bekezdése alapjĺĺn Bérlőnek megszezésĺ díjat nem kell ĺizetnie, míg a 95. $ (4)
bekezdése szeľint a béľleti szeľződés megkötésekor a Íizetendő béľleti díi (+
szemétátalány) háromszoľosának megfelelő łisszegíĺ óvadékot, mint szeľződest
biztosító mellékkötelezettséget kell fizetnie.

A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a teľvezett funkció megvalósítĺłsához
szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok
beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormźnyzat ebbéli felelősségét
kizarja.

A béľleti szerzĺĺdésben ki ke|l kötni továbbá, hogy a Béľbeadó egyoldalťl
nyilatkozattal _ 2022.januáľ 1. napjától _ a KSH által hivatalosan közzétett előzo
évi infláció (azaz a tárgyévben a tárg1ĺévet megelőzó év átlagos fogyasztói árindex
változásának megfelelő) méĺtékének megfelelő cisszeggel évente emeli a bérleti
di;'at, erre Bérbeadó ezirátnyú intézkedését követően, visszamenőleges hatállyal kertil
sor.

Budapest F'őváľos III. Kerĺilet Ónuda-.goľásmegyer onkoľmányzat Képviselőtestütetének

s73 120Ż1. (v. 7.) Határozata

A 2712021. (L 29.) Korm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemľől és a honń kapcsolódó egyes ttiľvények módosításáról
szólő 20ll. évi CXXVIil. ttirwény 46. s (4) bekezdése, valamint Budapest
Főváľos III. Keľĺilet oĺuĺa-ľetĺsmegyeľ onkoľmányzat Képvisető-
testĺiletének az onkoľmányzat tulajdonában álló €gyes vagyontáľgyak
bérbeadásáľól szóló 9ĺ2015. (II. 16.) tinkormányzati ľendelete 89. $_a alapján, a
Pénziigyi' Tulajdonosi és VagyonnyĺIatkozat_kezelő Bizottság ťeladat- és
hatáskörét gyakoľolva a polgármester úgy hatáľoz, hogy

hozzájírú a 6232117ĺN4 hrsz.-ű,1038 Budapest, Hollós Koľvin Lajos utca 4.
szám alatti,34 mŻ alapterületű ĺizlet ĺngatlan Cleanbox_Global SzolgáltatĺĎ Kft.
(székhely: 1039 Budapest, Szindbád utca l., fszt.2., adőszám: 25578003-2-41,
cégsegyzék száma: 0l-09-Ż83258, képviselo: Némethné Langer Eľzsébet) részéľe
történő, 2021. június l-jét,ől 2o24. máĄus 3l_ig tartó határozott időtartamú, ismételt,
pályáaaton kívüli - táľoló funkciójú - béľbeadásńhoz az onkormányzat
tulajdonában álló eryes vagyontárgyak bérbeadásáľól szóló 9l20I5' (II. 16.)
önkoľmányzati rendelet 88. $ (1) bekęzdés bc) pontja alapján' A helyiség bérleti díja
havi 42.146,-Ft.

A béľletĺ szerződésben ľłigzíteni szĺikséges, hogy a béľleti díj jelenleg Áľł-t
nem tartalmaz, azonban, ha a Béľbeadó az íngatlan bérbeadása tekintetében
Áľł kłitelessé válĺk, akkor a Bérbeadó a jogszabĺly által eloírt Árł méľtéľet
a most meghatáľozott béľleti díjľa' mint adóalapľa felszámítja.
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A béľlemény székhelykónt nem jegyezhető be, vonatkozásában telephely
engeđély nem adható ki.

A bérleti díjon felĺil a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által megállapítoĘ
mindenkoľi szemétátalźľly összegét. A bérleti szerződést közjegĺzői okiratba kell
foglalni, melynek költségei a Bérlöt terhelik.

Budapest Főváros ltr. Kerĺilet obuda_ľéloĺsmegyer onkormányzat Képviselő-
testĺiletének az Onkoľmĺńnyzat tulajdonában álló €gyes vagyontáľgyak
bérbeadásáľól szólrĎ 9l2or5. (il. ló.) önkoľmányzati ľendelete 95. $ (3)
bekezdése alapján Béľlőnek megszeľzési díjat nem kell Íizetnie, míg a 95. s (4)
bekezdése szerint a béľleti szeľződés megkłitesekoľ a fizetendő béľletĺ díj (+
szemétátalány) háľomszorosának megfelelő łisszegű óvadékot' mint szeľződést
biztosító mellékkłitelezettségeÍ kell Íizetnie.

A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Bérbeadó egyoldalú nyilatkozattal -
2022' január 1' napjától - a KSH által hivatalosan közzétett előző évi inÍ1áció (azaz
a tárgyévben a tárgyévet megelőző év átlagos fogyasztói árindex változásának
megfelelő) méľtékének megfrlelő összeggel évente emeli a béľleti díjat, eľre
Bérbeadó ezirźnyű intézkedését követően, visszamenőleges hatállyal kerĺil soľ'

Budapest Főváľos III. Kerĺitet onuĺa_BéLrĺsmegyeľ onkoľmányzat Képvĺselőtestiiletének

s7 412021. (v. 7.) Hatáľozata

A 2712021. (I. 29.) Korm. ľendelet szeľinti veszelyhelyzetben, a
katasztľófavédelemľől és a horzá kapcsolódrĺ egyes tłirvények módosításáľĺól
szĺíló 201l. évĺ CXXVIII. tłiľvény 4ó. $ (4) bekezdése, valamint Budapest
Főváľos In. Keľĺilet Óluĺa_ľołĺńsmegyeľ onkormányzat Képvisető-
testĺiletének az Önkoľmányzat tulajdonában álló ery€s vagyontáľgyak
bérbeadásáľól szóló 9l201s. (n. 1ó.) tinkoľmányzatĺ rendelete 89. $-a alapján' a
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyĺlatkozat_kezelő Bizottság feladat- és
hatásköľét gyakoľolva a polgáľmester úgy hatáľoz' hogy

hozzáljárul a 1039 Budapest, Mátyĺĺs király Űlt 2. szám alatti ingatlanban levő,
62410ĺ8,ĺ3 helyĘzi számű, 87 mŻ alapterületíĺ (melyből 6l m2 (inkormányzati

tulajdon) üzlethelyiség DRUGSTORE PATIKA Kereskedelmi ós Szolgrĺltató
Kft. (székhely: ll5l Budapest, Fo út 62, céĄegyzékszám: 0l-09-940399'
adószám: 221l78l4-Ż-42, képviselő: dr. Angel Tamás ĺigyvezető) ľészére ttirténĺ!,
202l. június 15_jétől 2026. júnĺus lŁig tartő hatfuozott idotartamú, ismételt,
pźúyázaton kívtili béľbeadásához az onkormányzat tulajdonában álló egyes
vagyontźtrgyak bérbeadásáról szóló 9l20l5. (il. 16.) önkormányzati rendelet 88' $
(l) bekezdés bc) pontja alapján' A helyiségcsopoľt bérleti ďija a 6l m2 alapteľületii
önkormányzati tulajdonú bérlemény tekintetében havi 193.736'- Ft, a bővítmény
alapterülete után - 26 m2 _ havi 19.78ó,- Ft összegíÍ teľülethasznáIati díj fizetendő.

A béľleti szeľződésben rögzíteni szĺikséges, hogy a bérletĺ illeÚőleg
teľiilethasználatĺ díj jelenleg Árł-t nem taľtalm az' azonban, ha a Béľbeadő az
ingatlan bérbeadása tekintetében Átr'ł ľtitelessé válik, akkoľ a Béľbeađó a
jogszabrĹly rĺltal etőírt ÁFA méľtékét a most meghatáľozott béľleti illetve
teľĺilethasználati díjľa' mint adóalapľa felszámítja.

A bérleti illetóleg teľülethasználati díjon felül a Béľlonęk meg kell ťlzetnie a
Béľbeadó által megállapított, mindenkori szemétźltalttny összegét. A bérleti
szerződést közjegyzói okiľatba kell foglalni, melynek ktiltségei a Béľlot terhelik.
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Budapest Főváros III. Keľiilet Ónoĺa-ľélĺásmeryeľ onkormányzat Képviselő-
testiiletének uz önkormányzat tulajdonában álló €s/€s vagyontárgyak
bérbeadĺĺsáról szólĺĺ 9lzLts. (Ir. 16.) önkoľmányzatĺ ľendelete 95. $ (3)

bekezdése atapján Bérlőnek megszeľzésĺ díjat nem kell ĺizetnie, míg a 95. $ (4)

bekezdése szeľinÍ a béľleti szenődés megkłĺtésekor a fizetendő béľleti díj (+
szemétátalány) háľomszorosának megfelelő összegű ĺôvadékot, mint szerződést
biztosító mellékkłitelezettséget kell fizetnie.

A bérleti szerződésben ki kell kÓtni, hogy a Bérbeadó egyoldahi nyilatkozattal *
2022. januźr l ' napjától - a KSH által hivatalosan közzétett előző évi inf7árciő (azaz

a tárg;ĺévben a tárryévet megelózö év átlagos fogyasztói áľindex változásának
megfelelő) mértékének megfelelő osszeggel évente emeli a béľleti díjat, erre
Bérbeadó eziráĺý intézkedését követően, visszamenőleges hauállyal kerül sor.

Budapest Főváľos ĺII. Keľitlet Ónuoa-néIĺásmegyeľ onkoľmrĹnyzat Képviselőtestĺiletének

57 5l202l. (v. 7.) HatŁrozata

A 27ĺ202l. G. 29.) Koľm. rendelet szeľĺnti veszélyhelyzetben' a
katasztľĺífavédelemről és a hoz'zől kapcsolódó egyes tłinónyek módosításáról
szóló 2011. évi CXXVilI..töľvény 46. $ (4) bekczdése, valamint Budapest
Főváľos III. Kerĺilet obuda-Békĺĺsmegyer onkoľmányzat Képviselő_
testületének az onkoľmányzat tulajdonában ĺĹtló eryes vagyontáĘyak
béľbeadásáľĺót szólĺó 9/Ż015. (II. 16.) önkoľmĺínyzati ľendelete 89. $_a alapján' a
Pénzĺigyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bĺzottság feladat- és

hatáskiiľét gyakoľolva a polgáľmesteľ úgy hatáľoz' hogy

hozzájáľul a 18135/18/A/4 hrsz-ri, 1035 Budapest, Szél utca 10. szám alatti, 33 m2

alapteľĹiletiĺ (az ingatlaĺ-nyilvántartás szeľint eryéb helyiség) ingatlan NAvUs
Könyvelőiroda Kft. (székhely: l035 Budapest, Szél utca l0., V5., cégiegyzékszám:
01-09-67Ż966, adőszám; |2389092-2-4l, képviselő: Szőke Zoltźnné ügyvezető)
ľészéľe töfténő, 2021. június l-jétől 2024. május 31-ig tartó hatźrozolt időtaĺamú,
ismételt, pályázaton kívĺiĺi - tĺĺroló funkciójú - béľbeadás ához az Önkormányzat
tulajdonában álló egyes vagyontátgyak béľbeadásrĺrÓl szóló 9/2015. (il. 16.)

cinkormányzati rendelet 8s. $ ( l) bekezdés bc) pontja alapján. A helyiség bérleti díja
havi 21.128,- Ft.

A béľleti szerződésben ľiigzíteni szĺikséges, hogy a bérleti díj jelenleg Ár'ł-t
nem taľtalmaz, azonban, ha a Béľbeađó az ingatlan bérbeadása tekintetében
Átr'ĺ lĺtitelessé válik, akkoľ a Béľbeadó a jogszabály áltat előíľt Áľł moĺcľĺt
a most meghatározott béľleti díjľa, mint adĺóalapra felszámĺtja.

A bérlemény székhelyként nem jegyezhető be' vonatkozáĺsálban telephely
engedély nem adható ki.

A béľleti dijon felÍi| a Bérlonek meg kell fizetnie a Béľbeadó által megállapított,
mindenkoľi szemétátalźny összegét. A béľleti szerzodést közjegyzoi okiratba kęll
foglalni, melynek költségei a Béľlőt terhelik.

Budapest ľőváros III. Keľĺitet Óĺuda-ľélcásmegyer onkoľmányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontáľgyak
béľbeadásáľĺit szóló gnaÉ. GI. ló.) Činkoľmányzati ľendelete 95. $ (3)

bekezdése alapján Béľtőnek megszeľzési díjat nem kell fizetnie, míg a 95. $ (4)

bekezdése szeľĺnt a béľleti szerződés megkřitésekoľ a fizetendő béľleti díj (+
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ĺzemétálta;lálny) háromszorosának megfelelő łisszegű óvadékot, mint szeľzódést
biztosító mellékkötelezettséget ketl Íizetnie.

A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Bérbeadó egyoldalú nyilatkozattal -
Ż0Ż2. január l . napjától - a KSH által hivatalosan kĺĺzzétett előzíS évi inf7árciő (azaz
a tárgyévben a tfuglévet megeloző év átlagos fogyasztói áľindex változźsának
megfelelő) ménékének megfelelő összeggel évente emeli a béľleti díjat, erre
Béľbeadó eziľányű intézkedését követóen, visszamenoleges hatállyal kerĺĺl sor.
Felelős: Dľ' Kirchhof Attila, az Óbudai VagyonkezelłJ Zrt. vezéńgazgatója
Hatĺĺridő: folyamatos

Napirend 36' pontja: 
i;;::::ł;#;?:::Í:,:Í:;";;:r:;;!;::!:y'eÍnek 

tćrítésmeníes biztosítdsa

'iifflrÍljlrrr, Dr. Kírchhof Altila vezérígazgató, obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrr

Budapest Főváros IľI. Keľiilet Óľuoa_Bélĺásmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestiiletének

51 61202l. (v. 7.) Hatáľozata

A Ż7ĺ20Ż1. (I. 29.) Koľm. ľendelet szeľinti veszólyhelyzetben, z
katasztrrófavéđelemľől és a hozzń kapcsolódó egyes ttirvények módosĺtásáľĺĎl
szóló 201l. évi CXXVIII. tiiľvény 46. $ (4) bekezdése, valamint Budapest
Főváľos III. Kerĺilet ouuoa_netásmegyer onkormányzat répvisilő_
testĺiletének a2 Onkoľmányzat ^z onkoľmányzat vagyonáľól és ̂
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 17ĺ20t4. (vĺ. 2.)
łinkoľmányzati rendelete ló. $ (1) bekezdése alapján, a Pénzĺigyi, Tulajđonosi
és Vagyonnyilatkozat_kezelő Bizottsĺĺg feladat- és hatáskiiľét gyakoľolva a
polgáľmesteľ úgy hatáľo z, hogy

hozzńiátul az onkoľmányzat tulajdonát képezo, Budapest III. keľület,
Piinkösdfiirdő utca _ Hatvany Lajos utcák által hatáľolt,6405? l35 hrsz.-ú ingatlanon
létrehozott volt ideiglenes piac területén táÍolt Ż0 daľab volt árusítĺó pavilono
téľítésmentes, táľoló funkcĺójú biztosĺtásához önkoľmányzati fenntartású
óvodák részére a k<jvetkezők szerint:

* HćtpeĘes ovoda, 1 03 3 Budapest, Harľer Pál utca 7 ' Ż daĺab,

-Gyermeksziget Montessoľiovoda' l039 Budapest, Zipeľnowsky Károly utcaŻ'2 darab,

-Cseresznyevirág Mĺlvészeti Óvoda, l039 Budapest, Pais Dezső utca 2. 2 darab,

-PiĘpang Művészeti ovoda, 1039 Budapest, Hunyadi utca 8-l0. 2 daĺab,
_Ágoston Míĺvészeti Óvoda, l032 Budapes| Ágoston utcaŁ. 4 darab (2 telephelyen),
-obudai Mesevilág Óvoda, l039 Budape st, Báĺczi G,éza utca 1' 8 daľab (4 tetephelyen).

A térítésmentes használatba adás jogalapjátt a Magyarország helyi
önkormányzatairől szőIő201 1 ' évi CLXXXIX törvény 20l l. évi CLXXXX törvény
23. $ (5) bekezdésének l0. pontja képezi: óvodai ellátás.

Felelős: Dr. KiľchhoťAttila, azobudaiVagyonkezelĺĺNonpľofit Zrt.vezérígazgatója,
Dr. Spiegleľ Tamás foosztźtlyvezető, Budapest Fĺĺváľos III. keľület obuda-
Békásmegyeľi Polgármesteľi Hivatal VagyonfelĹigyeleti és Ellenőľzési
Főosztály

Határidĺĺ: folyamatos
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Napirend 37. pontja: ,łz obudat sporí és Szabadidő Nonproftt ĘfÍ.fetiigyelőhizottslźgi ragjónak megvólałzíása
7Ír*tetĺ1
E lőterjesztő: Szkaliczkí Tiinde frakcÍóvezető

Budapest Főváľos III. Kerĺilet obuda_Bélĺĺsmegyer onkoľmányzat Képviselőtestĺlletének

s77 l2o2l. (v. 7.) Határozlta

A 27l20Żl. G. 29.) Korm. ľendelet szerinti veszélyhelyzetben, a
katasztľófavédelemről ós a hozzźt kapcsolódó egyes törvények módosításĺĺľól
szĺĎló 2011. óvÍ CXXVIII. tłiľvény 4ó. s (4) bekezdése alapján a képviselő-
testĺilet feladat- és hatáskiiľét gyakorolva a polgáľmesteľ úgy hatáľoz' hogy

l' Żazl' május 7. napjától2024' ďecember 3l. napjáig tartó határozott időre az
obudai Sport és Szabadido Nonprofit Korlátolt Felelosségiĺ Társaság (székhely:
l 037 Budapest, Labol'c uíca 2., adószĺ{rn: t 40 l 3 l 08-2-4 l' cégjegyzéksám:
01 09 884742) ľeltigyelobizottsági tagjává választja Abľahánl Mátét

Felelős: Polgáľmester
Határidő: azonnal

2. ťelkéľi az obudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelosségiĺ Táľsaság
ügyvezetőjét, hogy a feltigyelobizottsági tag személyében bekövetkezett
változást tartalmazó Alapĺtó okirat módosítłíst és annak egységes szerkezetbe
foglalt vźiltozatźú' készítse eló a soľon kÖvetkezo alapítói d<intéshozatalra.
ľ'elelős: az Óbudai Spoľt és Szabadidő Nonprofit Kft. Ĺigyvezetője
Határidő: 2a2I. mź$us 12'

3. felkéri a' Óbudai Spoľt és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelosségű Társaság
ügyvezetójét' hogy a határozat 2' pontjźban foglaltak teljesĺ'ilését követoen
gondoskodjon a változások cégjegyzéki adatokon valő áivezetéséhez szükséges
dokumentumok előkészítéséról és intézkedjen az adatokban bekövetkezett
változások cégsegy zéken tĺjrténő átvezetése iľánt.
Felelős: az obudai Spoľt és Szabadidő Nonprofit Kft. tigyvezetóje
Hatáľidő: 202l. május 3l.

Zár t

Napirend 38. pontja: Az Egésaéges Budapest Program keľetében ,,orvosí gépműíszerek beszerzése
BuĺIapest Fővóros III. KeriźIet obuda-n,ĺkósmeg)er onkormúnyzat részére az
Egésuéges Budapest Prłgrum kereÍén beliil" III. iitem tórgsłlźban kijzbeszeľzésÍ
eljĺinis megindítúsa
(Irdsbeli)
E lííterje s ztĺÍ: Cze glé dy Ge rgő alpolgórmester

(Az Mów. 52. ś (2) bekezdĺźse szertnt a zárt ülésről és az iiĺésen elfogadott 578/2021. (V. 7.) hątáľozutrĺjl
kĺjlön I/s/58-I7/202l. jegłzőkönyv és hatórozat kivonat készül.)

Napirend 39. pontja: Az obudai Vagyonkezelő Nonproftt Zrt.-néI _ kł)azotglűIĺatĺísi szerződés atapjún -
vezetett ł)nkormdnyzntí követelések esetében a behajthataĺIannak mínősített kövelelések
leírós i j av as laĺóna k j óvóh agy ds a
(Irá-sheIi)
E lőte rj e s zt ĺÍ : Cze g l é dy G e rg ő alp o Ig drme s te r
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(Áz Mön. 52. s @ bekezdése szerint a zárt iilésrőI és az ii\ésen elfugĺłdolt 579/202l. (V. 7.) hątórozatról
kijĺĺjn I/S/58- l7/202I. jegzőkönyv és hatórozct kivonat k6ziil.)

Napirend 40. pontja: 
i;:#ľtr;kötelezeííség 

hatóridejének meghosszabbítósa irúnti kérelem

E l íít e rj e sztő : T urg o ny i Dón íel A bs o lo n alp o I gdrmester

(Áz Mĺin. 52. E O bekezdése szerint ą zárt ijlésrőI és clz ijlésen elfogadott 580/2021. (V 7) hatĺźrozaÍľól
külön I/s/58- 17/202I. jegzőkönyv és hatdrozat kivanal késziil')

Napirend 4I. pontja: obudai egłösszegűí hótrąIěkkezetési tómogaÍós megúIlapításúra írĺúnyuló kérelem
elbíróldsa
đrósbeli)
E l ĺít e rj esztií : T ur go ny í D ón ie l A b s o I o n a lpo lg órme sÍer

(Az Mötv. 52. s @ bekezdése szerint a zóľt iilésről és ąz ülłźsen elfogadott 581/202I. (V. 7.) hatĺźľozatľól
külön I/S/58-I7/2021. jegłzőkonyv és határoząí kivonat készül.)

Napirend 42. ponlja: 
ź:;Íy;;: 

telepíilěsi tómogaÍós megdllapítósára írónyuló méItónyossúgi kérelem

'śiff!Ír'?r-r, Turgonyí Dóniel A bsoton alpolgórmester

(Az Mĺ)tv. 52' s @ bekezdése szerint a záľt ülésről ćs az üIĺisen elfogadoĺt 582/2021. (V 7.) hatórozatľóI
h:ilön I/s/58- I7/202 I . jeg1łzőkönyv és hatĺźľozat kivonat késziil.)

Napirend 43. pontja: Dijntés iinkormónyzati hatóslźgi tłglekben
a) Iakhatĺźshoz kapcsolódó pénzbeli és lermészetbeni tómogatĺÍsllk iigsłtípus,
b) szocililís iłgytíp us,
c) közter iłleŕh aszruÍlati iigltíp us,

?,ÍxÍľł!í;:,:;;ő:::ł;:!';h!;faiaonosihoąđjóruldsiigltípus'
(ĺó^sbeIi)

Elłíteľjesztő: Dr, Bots Dénes jegyzĺí

(Az Mötv.52' s @ bekezdése szerint a záľt ülésről és az ülésen elfogadott 583-587/202I. (V.7.)
határozatolcróI küIÓn I/S/58-]7/2021. jegyzőkönyv és határozat kivonat készül.)

K.m.f.

A27l202l. (I.29.) Koľm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, ł Kat. 4ó. s (4) bekezdése alapján a
Képviselő-testĺilet hatáskłĺľében e{iĺĺrva:

J
lt

Dr.
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