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Kdszult a 20 I 7. j nius 2 I . napjdn tartandti kdpvisel1-testiileti tildsre
Kdsz[tette : dr. Luktics Titanillu Vagyonhasznositasi irodayezetd

-I'irgr': Javaslat a Tdncsics Mih6ly Altaldnos Iskola
ds Gimn6ziumban sportfejlesztds
megval6sitiis6ra, valamint kapcsol6d6
nyilatkozatok 6s tulajdonosi hozzi4lrulits
kiadiisiira

Tiszte lt K6pv isc l6testii I et !

A sport tiimogatdsdval osszeltiggo egyes torvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. 6vi LXXXII.
ttirvdny tdbbek kozritt m6dositotta a tdrsasigi ad6r6l 6s az osztaldkad6r6l s2616 1996. dvi
LXXXI. tdrvdnyt (a tovabbiakban: 't'AO). mellyel lehetov6 v6lt, hogy a liitviinysportokat (pl.
kdzilabda, labdarugris) tdmogat6 cdgek, a tiimogat6s bizonyos mdrtdk6t ad6jukb6l leirj6k.

Ennck reszleles szabdlyait a ldtvdny-csapatspofi tiimogat6set biztosit6 tiimogatiisi igazolas
ki6llitdsdrol, f'clhaszn6liisrol a tiimogat6s elsziimoliisdnak ds ellenorz6sdnek, valamint
visszafizetdsdnek szabiilyairtil sz6l6 10712011. (V1.30.) Kormiinyrendele t szal:,itlyozza.

A rendszer ldnyege, hogy a trlmogatris ig6nybevdtel6re jogosult szervezet a tervezett
tiimogatdssal 6rintett sportf ejleszt6si programjiit, annak teruezett megval6sul6siit megekizoen
benytjtsa a joviihagyilst vigzo szervezet (szakszdvetsdg) I'eld. Erre az6ft van sztiksdg. mert
ennek alapj6n. a tAmogatds ig6nybevdtelcre jogosult szervezet kdrdsdre kertilhet kiallittisra a

tiimogatdsi igazolas. aminek birtokdban a tdmogat6 (a l6tv6ny-csapatsport tamogatasat
megvalosit6 ad6z6) rdszere kiallitott tiimogatdsi igazoliisban szereplo cisszegig a t6mogat6s
ad66r,e 6s az azt kdveto hiirorn ad6iv adojrib6l ad6kedvezmdnyt vehet igdnybe.

Az rij versenydvre sz6l6 1'AO-s palyiizat bead6s6nak hatrirideje szakdgi szdvetsdgenkdnt
viiltoz6.

A Budapesti Vasutas Sport Club - Zuglo Krjzhasznl Egyesiilet (tor,6bbiakban: BVSC-Zugl6)
jelezte. hogy rdszt venne a 1'AO lehetosdgeit kihasznrilva egy a 2017. 6vben megval6sithat6
lejlesztesben. A lljleszttrs hellszineiil 0nkormdnyzatunk 6lral rulajdonolt. .l056bl hrsz-u.
termeszetben a ll65 Budapest, 'l'6ncsics utcaJ. sz|m alatti T6ncsics Mih6ly Altalinos Iskola
6s Gimn6ziumol jelcilte meg. ( I . szAmf mell6klet)

A BVSC-Zuglo a Gimn6zium szabadtiri kdzilabdap6ly6j6t tjitan6 meg teljesen a jelenlegi
pdlya egyidej iileg torteno elbontiisrival.

A beruhdzds tervezett dsszkoltsigc lcgf'eljebb 33.424.365,- Ft, amely 30% <inr6szbol 6s 70%
TAO tiimogatassal Icnnc biztositva. (2. sz:irnir melldklet) A kdrelcmbcn a bcruheiziis

A tervczett berr"rh6z6s r6vid lcirdsa:
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risszkdltsdge veheto figyelembe,
krivetkezmdnye, az eloterjesztesben
sz6moltunk.

mdrt onero osszege v6lhetoen elirds
30%-nak megf-elelo onero biztositds6val

az ehhez
a val6s

A BVSC-Zugl6 a tulajdonosi hozzrij iiruldson ttl az cinrdsz (30%) biztositdsrit kiri
Onkorm6nyzatunkt6l, valamint. hogy a fel[jitott pitlyit az Eszak-Pesti Tankertileti Kcizponton
keresztiil bdrelhesse. Ut6bbihoz a fent r6szletezett nyilatkozat 6s megrillapodrisok nyirjthatnak
rnaid megt'elelo alapot.

Ezzel a konstrukci6val az Onkormdnyzat a 30%-os onrdsz megfizetdsivel hozziijutna a teljes
100%-os beruhazds megval6sitds6hoz. A fehijitott ingatlan el6nveit pedig tanitrisi idoben az
iskola dirikjai 6lvezhetik, hasznrilhatjrik.

Az <inrdsz osszege az Onkorm6nyzat 2017. evi kciltsdgvet6sirol szolo 2312016 (XII. 21.)
rinkormdnvzati rendelet 5. szamti melldklet 57. fejlesztdsi ciltartaldk sor6n rendelkezdsre 6ll.

Az cinrdsz dsszcge a BVSC-Zugl6 rdszdre de minimis jogcimen nem adhat6. hiszen a
szervezet ezt az dsszeget rniir jele ntoscn tirlldpte mds forrdsb6l szirmaz6 t6mogatdsokkal.

A BVSC-Zugl6 rdszdre kiziir6lag fElcsztesi t6mogatds adhat6 a 30%-os cjnrdsz erejeig azaz.

legfeljebb I 0.027.3 l0 Ft osszdrt6kben.

Az liur6pai Uni6 miikodisirdl szril6 szerzlidds (tovi{bbiakban: EUMSZ) 107. cikke
irtelm6ben 6llami t6mogatrisnak azok az int6zked6sek minostilnek. melyek eset6ben

l. a kedvezmdnyezett viillalkozdsnak minost.il (gazdasrigi tevekenys6g vdgzdse),
2. az int6zked6s allami forr6st nyujt vagy betudhat6 az iillamnak,
3. elonytjelent az drintett vdllalkozris(ok) 16sz6re,

4. szelektiv. azaz csak bizonyos vrillalkozrist, r6gi6t vagy egazatol rdszesit elonyben,
5. torzit(hat)ja a versenyl. vagy annak torzit6s6val fenyeget, is befolyrisol(hat)ja a

tagdllamok kozotli kereskedelmel.

A BVSC 6ltal tervezett elozetes drajdnlat alapj6n a f,eltjit6s kiterjedne tobbek kctzott az eredeti
prilya elbontrisara, irj szabadt6ri kdzilabda p6lya dpitds6re 6s az ehhez sziiksdges vil6git6s
ki6pitds6re is, azonban a bekertildsi kciltsdgek, 6s a beruh6zils pontos tartalmA16l mdg zajlanak
az egyeztetdsek.

A proiekt cseldben az ingatlan tulajdonosa az Onkormdnyzat marad. Az ingatlant az Eszak-
Pesti Tankeriileti Kozpont vagyonkezelisi joga terheli. az iskola az 0nkorm6nyzat
vagyonkatasztereben korliitozottan forgalomkdpes intdzmdnl i vagyon.
Az iskokit az Eszak-Pesti fankeri.ileti Kozpont (tovribbiakban: EPTK) miikodteti es tarlj a

fenn, igy a tornatermet is a szervezet hasznositja, a sportprllya hasznrllati dijdt szintdn az
EPTK jogosulr megiillapitani. A lentiek okdn a bcruhdzlshoz. az EPTK hozzdjdruldsa is
sztiksiges. sot a beruh6ziis lebonyolitriszihoz 6s a 15 dves sportcdlI mrikcidtet6s f'enntartds6hoz
is hriromoldalI me96llapodiisnak kell megsziiletnte azzal, hogy mrir a tulajdonosi hozzajarulas
kiaddsa elott sztiksdges az EPTK hozzajaruliisa a BVSC-Zugl6 riltal k6rt haszndlat
biztosftdsiihoz.
A BVSC-Zugl6 pilyinata benyfjtisrihoz sztiks6ges becsatolni a helyi dnkorm6nyzat
(kdpr iselo-testiileti dont6ssel aliitiimasztotl) tulajdonosi hozzrijrirukisat a beruh6zassal drintett
ingatlarua vonatkoz6an.
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Az Eur<ipai Bir6slg a Klaus H6fncr esetben hatarozta meg a vallalkozas fogalmdt. E szerint
eur6pai uni6s allami tamogatiisi irtelemben vrillalkozasnak minosiil ..mindcn gazdasiigi

teveken]'seget vdgzo szemdly. liiggetlent.il jogi hell'zetctol 6s llnanszirozdsi form6jrit6l."
Az 6lland6 itdlkezdsi gyakorlat alapjiin gazdasiigi tevdkenysdg ,,b6rmely. egy adott piacon
termdkek ds szolgdltat6sok nyrijt6sdval j616 tev6kenys6g."
Amennyiben a kedvezmdnyezett a tamoga tott tevdkenvsds tekintetdben nem minosiil eurripai
unlos versen\'lo gi drtelemben vett vdllalkoziisnak. abban az esetben mentesiil az europar unros
6llami tdrnosatiisi szabrilyok alkalmaz6sa altil
A sportlellegLi t{mogatiisok k<jrdben az Eur6pai I}izottsiig az N ll8/2000 sz. tigyben
megdllapitotta, hogy a fiatal korosztdlyok sportszakmai neveldse olyan jellegti tev6kenysdg,
amely elosegiti a fiatalok sportszakmai ds iskolai fejlod6s6t, eziiltal megkrinnyitve
piilyavalasztrisukat 6s sikeres elhell,ezked6stket akiir a sport teriilet6n. akiir azon kiviil. A
sportszakmai nevelds ezen ttlmenoen egydb kozcissegi c6lokat is szolgdl, pdlddul a fiatalok
szSm6ra hasznos idotoltest kin6lva cscjkkenti a korosztrilyba tartoz6k kriminalizdl6ddsiinak
esdlyet. A Bizottsdg ebben a hatiirozatban kimondta. hogy az utrinp6tl6s nevel6s az uni6s
versenyiogi szabrilyok ertelmdben nem min6siil gazdasagi tevdkenysdgnek 6s ez6rt
tamogatilsa nem tekintheto az EUMSZ. 107. cikke (1) bekezddsdnek hatdlya aLi tartoz6 rillami
tdmogatdsnak.
Mivel az amator klubok az EUMS7. I 07. cikkdnek ( I ) bekezd6se drtelmdben riltaLiban nem
minostilnek vrillalkozrisnak, igy a r6sztikre nyu.itott tamogatas sem minosfll allami
tdmogatasnak.
Ennek megfeleloen abban az esetben, amennyiben a tergyi beruh6z6ssal drintett
infrastruktrir6t kiz6r6lag amator spofiszervezetek (pl. diak-, szabadidos c6hi) sporl
levdkenysdg6re haszndljak. a tervezett intdzked6s esetdben nem kell alkalmazni az eur6pai
uni6s versenljogi 6rtelemben vett iillami t6mogatdsi szabiilyokat. Erre figyelemmel a

fejlesztdshez sztiks6ges 30%-os cinrdsz tiimogatdsk6nt biztosithato a tula.jdonos 0nkormdnyzat
altal.
Az amatrjr sportszervezet fbgalmdt a tArsasagi ad6r6l ds az osztaldkad6r6l sz616 1996. n'i
LXXXL tdrvdny 4. $ 42. - ds hivatkoziissal a 43. pontja, a hivatrisos sport lbgalmrit pedig a

651l2014lEU Bizottsrlgi rendelet 2. cikk 143. pontja tarlalmazza.

Fentiek alapjdn a BVSC-Zugl6nak nyilatkoznia kell arrol. hogy az 6rintett jogszab6ly t'enti
helye alapjrin amat6r sportszervezetnek minosiil, igy rdszdre a sztikseges cinresz lejlesztdsi
tAmogataskint biztosithat6.

Tovdbbi korl6tot jelent az lnrdsz biztosit6s6hoz Budapest Fov6ros XVL kertileti
Onkormf,nyzat Kdpviselo-testtiletenek 1 5/201 5. (Iy . 27.) <inkormdnyzati rendelete a keriileti
lakosok kozcissegi c6li igdnyeinck teljesitdsdt villal6 civil szervezetek t6mogatisiir6l.
('l ov6bbiakban: Ilendelet)
A rendelct hatalya ugyanis kiterjed az Onkormanyzat rnindenkori 6vcs kdltsdgvet6serol sz6lo
cinkormanyzati rendeletbcn (a tov6bbiakban: kcilts6gvetes) meghaterozott tbnrisokb6l nyujtott
p6nzbeli t6mogatiisokra, tovribb6 az 0nkormdnyzat dltal termdszetben ny[itott t6mogat6sokra,
llggetleniil att6l, hogy a tamogatast pirly6zali riton vagy egyedi kirelemrc nyirjtottdk.

A rendelel 3 Q (2) bekezdise szerint

E rerulelet haldlya ali tartozi tdtttogutrisokb6l e rendelet szabilyai szerint az Eclt.
hatdlya ald lartoz6 helyi civil szervezetek rtszesi.ilhetnek, amennyihen:
a) be.jegtzett szdkhelylik a XVL keriilet kAzigazgutdsi tertiletin yqn. vag)
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b) bejegtzett orszltgos vagy regiondlis szert)ezettik a WL ker let kazigazgotdsi ter letdn
szervezel i e g;sd gge I re nde I ke zik, vagy

c) tevi kenysdgiiket kizdrdlag vagt elsdsorban a WI. keriileti lakossdg drdekdben
vdgzik.

J6l l6that6, hogy a BVSC-Zugl6 a fenti krit6riumnak nem felelne meg.
Arnennyiben a rendelet szem6lyi hat6lya kiterjedne a BVSC-Zugl6ra abban az esetben a
reszere egyedi tAmogatAskdnt nytjthal6 a kirt 30%-nak megfelelo Linr6sz.

7. Egtedi tdmogatds

1r.$

(l) A ddnldshozi ddnthet g1.,is, hogv a./brrltsok./igte lembevtteldve I tdmogallist ny jt egedi
kirelam alapjdn. Ez eserben a liimogatAsi kirelmet u dantishoz6./bli kell benyirjtani.

(2) Az egyedi tdmogatdsi kdrelemnek tortalmoznia kell pinzbeli tdmogatdsra irdnyuld
kdrelem esetdn, e rendelet l. ./ilggeldke szerint kitajlfitt adatlapot ds az abban felsorolt
melldkleteket is.

(3) A dontdshozatall megelSzden vizsgdlni kell, hogy a szervezet, a kdrelemben megjeldlt
cilru kaltsdgvetdsi iven heltil riszestilt-e mdr tdmogatdsban.

(1) El kell utasitani a timogotdsi kdrelmet. ha:
a1 a kdrelem nem larlalmazza a (2) bekezdisben meghatdrozottakat 6s azl (t

kdrelmezd a ddntis meghozatakiig nem pdtolja, illetve
b) a szervezet a ditntishozatalt megel4zd kdt naptdri tven beltil a rdszire nyitjtoll

tdmogatdssal nem, vagy nem meg/blel6en szdmoll el, illetve a kapott tamogalcist
el1zetes hozzijdrulds ndlktil a jivahagyott ctltdl eltdr(ien haszndltafel.

(l ) A kdrelem/pdlydzatok elbirdldsa a damishoz1 soron kovelkezf rendes tilisin tdrtdnik, de

leglbljebb 80 napon belal.

8. A trimogatdsril sztilti tldttlis

11.$

(l) A pinziigti tdmogalisr6l sz(tld hatdrozot tartalmazza:
a) a tdmogatdsban riszesiili helyi civil szervezet pontos megnevezdsdt,

b) a tdmogatds pontos cdljdt,
d) a tdmogatds .forrdsdnak megjeldlisdr,
e) a tdmogatds asszegil,

./) a tdmogatds kifizetdsdnek m\djdt. titemezdsdt (egy osszegben va6g,, meghatdrozott
iitemezdssel),

9 a tdmogatds elszitmoldsitnok haldridejlt.

(2) A termdszetbeni tdmogatdsr(tl szdl6 dAnfts torlalmazzo:
a) az igtnybevitel pontos iddpontjdt, az igdnybevdtel kezdetdt 6s vigit,
b) a termdszetbeni tdmogattis dsszegdt.
c) a tdmogatd.sban rtszesiilli helyi civil szervezcl nevit ds a ldmogotas pontos cdljtit
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9. Trimogolri''i sze rzddds megkbtdse

(l) Tdmogatds odaitdldse eseldn tdmogatdsi szerzddisl kell megkotni a tlimogatdsban
rdszesiil(j helyi civil szervezettel (lovdbbiakban. Tdmogatott). A tdmogatdsi szerz6drlst a
Polgirmester [rja ald.

(1) A rcimogatitsi szerzddis megkaftstnek .feltdtele, hogy a Tdmogatott, a tdmogatcisi
szerz(idis megszegdslbdl .fakad6 ./izetisi kateleze segainek biztositdsrira, o tdmogotds
6sszeginek megfele16 azonnali beszeddsi megbizdst (inkassztj .iogot) biztositson az
Onkormtinyzat j avdra vo lome nnyi ba nkszdmldj dra vona I koz6an.

A t6rnogat6s teny6rcil. Iehel a Tisztelt Kepviselo-testiiletnek kell majd ddntenie. egyedi
tdmogatiisi k6relem alapjiin azzal, hogy a t6mogatiis odaitdl6shez ds tbly6sitdsihoz a fent
hivatkozott rendelet 3 Q-6nak m6dosit6sa is sztiksdges.

A tulajdonosi hozzajarul{s kiaddsa megtortenhet tehdt azzal. hogy a tiimogates foly6sftrisdt
illetve odaitelds6t megelozoen a Rendelet m6dositdsa 6s szabdlyszeni kerelem benyrijt6sa lesz
sztiksegcs a BVSC-Zugl6 rdszdrol. Ezt k<ivetoen a BVSC-Zugl6 3O%o-os onero trimogatdsrihoz
a Mtniszterelnoks6g teltigyelete alatt muk<ido Tiimogatiisokat Vizsgll6 Iroda j6v6hagy:isa is

sztiks6ges lesz.

A TAO . 22lC S (6) bekezdise szerint

,,(6) Ho az tpitisi engedilyhez kr;tatt firgyi eszkdz beruhtiztis,.fbllijilds sportcdli ingatlanru
irdnyul, o tdmogatdsi igazolds kiallittisdnuk./bltdtele, hogy u tamogatds igtnybevdteldre
jogosult szervezet vdllalja, hogt

a) a beruhdzds tizembc helyezdsdt koret6 legaldbb 15 lvben az addkedvezmdny olapjdul
szolgdki beruhdzds rdvin iizembe helyezett ingatlan sportcdlu, elsddlegesen piaci alapon
brtin(; hdsznosittistit - o b) pontban meghalcirozott kivdtellel is a (7) bekezdisben loglaltukro
JigyelemmeL - fenntortja, valamint benyijtja a sportcili ingatlan tulajdonosrinak el6zetes
lrdsbeli hozztijtiruldsdt orrdl. hogy .erre az iddtartamra - a beruhrizas iizembe helyeztsit
ki;vetii 30 napon beli.il - a Magyar Allun lutdra az ingotlan-nyilvdnlartdsbu oz igdnybe vtt
ad(tkedve zmt ny mdrtd kt ig.lelzitlogjog keriil be.jegyzdsre,

b) a beruhtizds tizembe helyeztlsdt ki;vct(i legaldbb I5 ivben az addkcdvezmdny alupjtiul
szolgiiL6 beruhdzds rdvtln rizembe helyczell sportcdl ingotlant iskolai is diitk-, ;/6iskolai-
e{yelemi sport esemdnyek, szabadid(i.sporl esemdnyek ts mris, kazasstgi cilti (kitlanoscn..
kulturdlis, turisztikcti) esen nyek le bonl,olitit.sa ciljitb6l

12. S

(2) A Tdmogatottnak a tdmogatdsi szerzddisben vdllalnid kell, hogt a nyilvdnossdg el(itt
megjelcnd esemdnyein, valamint annak eredmdnyekippen ldtrejdv(i elektronikus vugt
nyomlatott kiadtanyokon uz Onkorminyzat mtgnevc:dsdvel a nyilvtinossirg tudomdsdra
hozza eu onkormanyzoli tdntogatds ttnyit.



6

ba) naponlo a sportcdlti ingatlan zemideiinek legalabb 2}%"-dban ds dvenle legakibb l0
nup, vagt

bb) naponta a sportcdl ingatlan iizemidejdnek legaldbb l6'%-dban 6s dvente legoldbb 8
nap, vat)/

bc) naponta a sportcil ingatlan iizemidejdnek legaldbb 12%-dban ds dvente legaldbb 6
nap

ingye ne s e n v a try ke dv c zmt nye s cir o n hu s z n o s i t.j o,

c) bdrelt vagy mds jogc{men haszndlt, nem a kindny-csapatsportban miik\dd hivatiisos
sportszervezel t ajdondban till6 ingatlon esetdn a sporlcdl ingatlant piaci dron bdreli vagy
mcis .jogcimen haszndlja, azzal, hogy a ldtvdny-csapatsportban miikdtl(i hivattisos
sportszervezet dltal fzetett bdrleti, vagy o haszndlatirt jcird egydb dij nem lehet alocsonyabb
a bdrelt t,ag), ntds.ictgcimen haszncilt ldtes[tmdnynek - idedrtve a tdnogatdsbdl .finanszirozott
beruhtizdsok eredmdnyekint megval6sult5 ldtesItminyeket is - a birleminyre vagy mds
jogcimen lr)rlin6 haszndlatra es[i tdnyleges irtikcsbkkenisi kdltsdgei ds miikdddsi kAltsdgei
os.rzeginek 5O%-indl, .figtelembe ftra o ldtesitmdny teljes is a hivatasos sportszervezet dltaL
t 6 nyl e ge s e n i gi nyh e v e t t kapac itris d na k a r tinyri t,

d) a jelendrtdkdn legoldbb 5 milliri .fbrint drtdki tdrgyi eszkoz /alujitds eseftn a (3)
bekezdisben meghatdro:on .\portfb.ilesztisi prog'am benyitjtdsdval eg1,-idejiileg irdsban
nyilutkozik a sportplitikddrr ./blel(i.; miniszter rag) - oz (l ) bekezdds b)- d) pontidban
meghatdrozott tdmogatd:; iginybevtteldre .jogosult .\zervezet kdrelme eselin - a ltitviiryt-
csopatsporl orszrigos sportdgi szoktzat)etsige /bLd arr6l, hogy a ttimogatdsbdl megvaldsul6

feliljitList legalabb 5 dvig az eredeli rendeltetdsinek megfeleliien hasznositja, valamint
beny4jtjo a sportcdlti ingatlon tulajdonosdnak eldzetes irdsbeli hozztijdruldsrit arr6l, hogt
erre az id[itarlomra - a.feltijitott .sportcdlti ingatlun iizembe helyezdsit kovetd 30 napon belitl -

az dllam javdra az ingatlan-nyilvdntartdsha az igdnybe vett addkedvezmtny mdrldklig
.j e lztib 91 og ke riil hej e gyzt.sre,

e) u.jeLendrrtkdn legaltibb l0 milli6.lbrinr trtikii ttirg,,i eszkaz beruhrizlrs, feltijitris esettn o
(3) bekezdishen megharcirozotl sportfejleszUsi program beny jtdscival egidejtileg irdsban

ryilatkozik a sportpolit ikddrt Jblelli:; miniszter vagy - oz (l ) bekezdds b1-d) pont.jdban
meghuldrozoll ldmogatds igdn1,be 1916r. .jogostlt szertezet kdrelme esetdn - a ldn,dn)-
csapolsport orszagos .\porldgi szakz1vetsdge .feli arrdl, hogy a .sportclli ingat lanJbj lesztisre
nyilt pdlydzotot lr ki ds a piLydzati eljrirds eredmdnye alapjcin nyertas szemillyel kat
szerz(hlist ct tcirgyi eszkoz beruhli:cis. /bltijitit.s me K,-ol6sitisdra. '

Tekintettel arra. hogy a beruh6zds egyik tervezett risze sem dpitdsi enged6ly koteles, ezefi
jelz:ilog bejegyeztetese az ingatlanra nem sziiksdges.

Javaslom. hogy a beruh6zas keretdsszeg6n beltil, a mliszakilag indokolt vdgleges
16szosszegcket a Polgiirmester hagyja majd j6v6. az Intizmdnylej Iesztdsi Irodavezeto
ellenjegyzdse mellett.

Kirem a tisztelt
szivesked.jen.

Kipvisel6-testiilctet. hogy al eloterjesztds t6rgy6ban dontdst hozni
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Hatirozati Javaslat:

Budapest Fovaros XVI. keriileti 0nkormiinyzat Kdpvisel6-testtlete
tiimogatia a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6 Kcizhasznt
Egyestilet beruhdziisi - fejlesztdsi terveit a Budapest XVI. kertilet,
105661 hrsz-u, lermeszetben a 1165 Budapest, Tiincsics utca7. sz,am

alatti Tiincsincs Mihdly Lltal6nos Iskola ds Gimnrizium. mint kiveu
k<izd.piskola megnevezdsri. kiziir6lagos dnkormanyzati tulajdonban 6116.

az Eszak-Pesti Tankertileti Kcizpont vagyonkezeldsi jog6val terhelt
ingatlanon az eloterjesadsben fo glaltak szerint.

Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkonnrinyzat Kdpvisel6-testiilete ugy
dcint. hogy biztositja a proiekt megr,'al6sitiisiinak osszkciltsdge
(megkcizelitoleg brutt6 33.424.365.- l]t) 30 %o-os 6nrdszdt" legfeljebb
10.027.310.- Ft osszcgben. az Onkorrndrnl zat 2017. evi kciltsdgvetdsdrol
szol6 232016 (XtI. 21.) <inkormrinyzati rendelet 5. sz6n.rir mell6klet 57.

le j leszt6si cdltartaldk sora terh6re.

A beruhiizds pontos mtszaki lafialmiit is cisszeg6t. a tulajdonosi
hozztrjirlulirs kiadrisa elott a Polgdrmester az lnt6zm6nyfej leszt6si
Irodavezeto 6ltal mr-iszakilag indokoltk6nt ellenjegyzett ertdkben 6s

tarlalonrnral haglja.itiv6.

Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6 Kcizhasznir Egyestilet kijetenti.
hogy'amator sportszcrvezel. ds kcitelezettsdget v6llal arra. hogy a trirgyi
berul.r6zdssal drintett infrastruktririit kiziir6lag utdnp6lliis-nevel6si
f'eladatokra, illetve amator sport tevekenysdgdre haszniilja az Eszak-
Pesti Tankeriileti Kcizponttal kotcitt mcgiillapod6s alapjdn a tanitrisi idon
kivtili idoszakban.

A K6pviselo{esttilet felkiri a Polgarmestert. hogl a jelen hat6rozat
v6greha.jtrisrihoz sziiks6ges bdrmilyen intdzkedds megtdtele elott
szerezze be az Eszak-Pesti Tankeriileti Kcizpont kilejezett
hozzdjaruldsiit a Budapesti Vasutas Sport Club - 2r.1916 Kcizhasznf
Egycsiilet 6ltal a fejlesztdsi helyszindnek iiltala ig6nyelt idotartamli
biztositas6r6l, niely hozz6j6rul6s jelen hatiirozat r'6greha.jtiis6nak 6s

ehhez kapcsol6d6 biirmilyen jognyilatkozat vagy intdzkedds
megtdteldnek felt6tele.

A K6pviselo-testiilet felkdri a Polgiirmestert. hogy' a fentiekhez
v6grehaltiisdhoz a Kdpviselo.testiilet soron kovetkezo iildsdre terjessze
elo a Budapcsti Vasutas Sport Club Zugl6 Kozhasznir Egyestilet
szab6ll'szeriicn benyijtott egyedi kdrelm6t. Budapest Fovaros XVI.
keriileti Onkormiinyzat K6pviselo-tcstiiletdnek 1512015. (.1Y. 27.) a

kertileti lakosok krizcissegi cdhi igdnyeinek teljesitds6t v6llal6 civil
szervezetck trimogatdsiir6l sz6l6 <inkormiinyzati rendelete olvan
tartahnir m6dositdsaval egytilt. mely lehelovd teszi fejlesztdsi t6mogat6s
nytjtAsdt a Budapesti Vasutas Sport Club Zugl6 Ktlzhasznu Egyestilet
rdsz6re. majd a tiimogatAsi szcrzodds tervezetirol kdrje ki a
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Miniszterelnokscg feli.igyelet alatt mrikddo -fiimogat6sokat 
Vizsgril6

Iroda vilem6nyet, 6s kiziir6lag annak j6viihagy6 engeddlyezdse esetdn
tegye mcg a sztiksdges intdzkeddseket, egyben t'elhatalm azza a jelen
hatSrozatban tbglaltak szerinti, a pdlyizat benyirjt6sahoz sztiks6ges
jognyilatkozatok 6s tulajdonosi hozzrij6rul6s kiadrisrira, valamint a

ttimogatiis elny'erdse ese16n 6s annak idejdre, az ingatlan hasznAlatiinak
az Eszak-Pesti Tankeriileti Kozponttal kozosen megkotend6
hiiromoldal{i mcgrillapod6s alapjrin a hatalyos rendelkezdsek szerinli
biztositiisiira.

Budapest, 2017. jrinius l3

Litra

csin L o

Jegyzo

Trlrgvalrisra kijeltilt bizottsri g: Gaztlasdgi l:; PdnziiSX,i Bi:otlsiig
K t urdlis i.\ SporthizoltsAg

Melldklet:
L sz. melldklet - tulajdoni lap
2. sz. melldklet - Budapesti Vasutas Sport CIub - Zuglo Kcizhasznu Egyesiilet k6relme
3. sz. melldklet - becsiilt k<llts6gek
4. sz. mell6klet - Eszak-Pesti Tankertileti Kcizpont kdrelme

Hatrirido: 201 7. szeptember 30.
Felelos: Koviics Pdter polgdrmester

(egyszeni sz6t<ibbs6get ig6nyel)

\

KovAcs Pctcr
polgdrmester

w
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BUDAPESTI VASUTAS SPOBT CLUB - ZUGL6 KdZHASZNU EGYESULET
asztalitenisz birkozds karate kerdkpdr kdzilabda lobdarig6 utdnp6tlds miugrds-szinkronlszd,s rdplabda

szobadid6 tenisz iszds vivas vizilabdo

lkt. s.ti, : K-0003872017

Budapest Fdv6ros XVI. Keriilet Onkorminyzata
Polgirmesteri Hivatal
Kovacs P6ter [r
polgermester

Budapest

Tisztelt Polgdrmester Ur!

Az al6bbiakban kiviinom ta.i6koztatni arr6l, hogy a BVSC-Zugld 6ltal 6pitend6, a BVSC-
Zuglo es a XVl. keri.itet Onkormiinyzata iiltal a TAO Sportfejleszt6si Program keretEben

kdzdsen megvaldsitani kivdnt

,,T6ncsics Mihdly Altaliinos Iskola es Gimniizium szabadteri k6zilabdapiilya 6pitese"
(1165 Budapest,'l iincsics u. 7.)

cdljiira, a meghatArozott mirszaki tartalorn mellett (1. sziimu mell6klet) a kd,/etkez6
forrisok rendelkezesre iili.isa sziiks6ges:

Projekt teljes kcilts6ge:

Szabadt6rr k6zilabdaptitya viliigitiissal:
A projekt megval6sitdsiihoz sziikseges ajne16

33.424.365,- Ft

10.242.000,- Ft

Taj6koztatom Polgiirmester urat, hogy a projekt megval6sitiisihoz sziiks.iges Onerci nem

all a BVSC-Zug16 rendelkez6s6re-

K€rem, hogy projekt megval6sitas.ihoz sziiksdges dne16t fe,leszt6si celtemogatiisk6nt az

Onkormdnyi:at biztositsa a BVSC-Zug16 r6sz€re!

A IIVSC-Zugld a tovAbbi kolts6geket a TAO temogatasi rendszer keret6ben kiv;inja
fedezni.
A k6lts6gek viset€s6n igv a BVSC-Zuglo es .r XVl. Keriilet Onkornriinyzata 70'L /30 %

ardnyban osztozn6nak.

Meggyciz<id6siink, hogy a beruhiizds egyarant szolgiilia XVI. Onkormdnyzatiinak, a

Tdncsics Mihiily Altalenos Iskola 6s Gimniizium tanul6inak 6s a B\uSC-Zugl6

sportol6inak 6rdekeit.

Lludapest,2017. jitn ius i)8

S/o
Ecl
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\.,. &!o*

tprl;i Giibor
iigyvezet6 elndk
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BUDAPESTI VASUTAS SPORT CLUB - ZUGL6 KOZHASZNU EGYESULET
osztalitenisz birkozas korate kerdkpdr kdzilobdo labdarig6 utdnpotlds mtugrds-szinkronuszris rdplabdo

szabaclid6 tenisz iszds vivds vizilabda

IkL szam: K-000388/2017

NYILATKOZAT

Alulirott, Szentp6li Gdbor, mint a BVSC-Zugl6 igyvezel6 elndke az

aldbbiak szerint nyilatkozom a 2077 /2018 TAO tdmogatdsi id6szakban, a

BVSC-Zug16 6s a XVI. Keriilet Onkormanyzat 6ltal kdzdsen, a Tancsics

Mih6ly Altal6nos Iskola 6s Gimn6zium (1165, Budapest, Tincsics u. 7.)

teniletdn megdpitend6 szabadtdri k6zilabdap6lya haszn6lat6r6[.

A Tdncsics Mih6ly Altaldnos lskola es Gimn6zium fehijitand6 szabadt6ri

k6zilabda paly6janak hasznositdsi m6dia kettos.

Tarut6si id6szakban reggel nyolc 6s d6lut6n ot 6ra kozott az iskola tanul6i
haszndljiik a sportpelyat a testnevel6si 6r6k, illetve a d6lutdni tomegsport

6s napk6zis foglalkoz6sok keretein beltil.

Tanitdsi idSn kivul a letesitmeny a BVSC-Zugl6 min6s6gi edz6smunkdjdt

hivatott el5segiteni. Az utdnp6tl6s-nevel6 sportegyestilet tervei szerint

hetente hdromszor d6lutdn ot 6s este h6t 6ra kozott tart foglalkozSsokat a

kenileti k6zilabddzni vdgyo gyermekeknek.

;s
U€

(b*^
SzentpSli G6bor

iigyvezet6 elnok
_a

rc Bulapest, Sz6nyi it ). Tcl.: ,6 I 27J Lt26 t'nx: B6 1 273 )117 c tnoil: info@bvsc ltu rsslvsc hu

ad6szdm: ry806990-.-12 banksrdnloszAn: Ernste Bohk Hungory Zrt- 99uo.'o2132951-ooooaoao

Budapest, 2017. jrinius 8.

.l
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NEV: TSncsics tvlih6ly AItalAnos lskola 6s Gimn5zium
Cim: 1 165, Budapest, T5ncsics 7.

A munka le[r5sa:

Szabadt6ri k6zilabdap6lya 6pitese fehijit6sa

K6szult : TERC VIP szerint

K0lts6gvet6si foosszes ito

Megnevez6s Anyagk0lts69 Dijkoltseg

Epitm6ny kozvetlen kOIts6ge 17.690.660 8.627.738

1.1 Kozvetlen 0nk0lts6g osszesen 17.690.660 8 627.738

2.1 AFA vetit6si alap 26.318.398
7.105.967

3. A munka 5ra 33.424.365



A Budapest XVl. Keri.ileti T6ncsics Mihaly Altalenos lskola 6s Gimnazium (1165,
Budapest, T6ncsics 7.) szabadt6ri k6zilabdap6lya 6pit6si munkei16l.

A Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6 K<izhasznri Egyesiilet fel kiv6n rijitani a
T5ncsics Mihely Altalanos lskola 6s Gimnazium ter0let6n l6v6 a szabadt6ri
k6zilabdapSly6t.

A tervezett felljitis a mir megl6v5 beton borit5ssal rendelkez6 pely6n tdrt6nne meg
22x42 m6ter m6retben-

Az tij k6zilabdapalya r6tegrendje a k6vetkez6:

MUSZAKILE1RAS

. A p5lya al6pitm6nyei r6sz6re a jelenlegi szinthez viszonyitva Stlag 26 cm,
vastagsigban a talajt ki kell emelni

. A kiemelt szint k6zi er5vel rendez6sre kertil, majd tcim6ritve lesz. A k6sz
feliiletre egy r6teg GEO Textilia keri.il leterit6sre

. Agyazati r6teg k6szit6se 0-20 mm szemcsenagysig ri, 15 cm vastags6gban,
fagyil16 zf,zotl k6b6l, tcimcirltve Tr 90% tcim<irs6gifokra

. A p6lyakciriil betonszeg6ly k6szit6se 100x20x5 cm beton szeg6lyk6vekb6l
betonigyba rakva

r Simitott betonaljzat 10 cm vastagsigban
. 1 cm EPDM ont<itt gumi pAlya burkolat
. Pilyafest6s
. Foly6ka k6szit6se a felszini viz elvezet6s6re a pilya egyik hosszolda15n
. Szikkaszt6gcidcir k6szit6se 12,0x2,0x2,0 m6reti) 50x200 mm m6retfi ku16

szikkaszt6 kaviccsal
. A p5yla megvil6gitisSra 4 db kandel5bet kerall telepit6sre 200 lux er6ss6gfr

limpatestekkel



Munkanem dsszesit5

Munkanem szama es megnevezdse Aryagktiltsdg Dijktilts6g

2t
31

4l
62
92

ktas, frld- 6s sziklamurka
Helyszini beton 6s vasbeton munka
Fehiletk6pz6s
K6burkolat keszit6se
Szabadid6 6s sportl6tesitm6nyek

2.793.138
2.142.000

96.000
224.000

3.3?2.600

I- Fejezet munkanemei dsszesen t7.690.660 8.627.738

Kisz0h 6 TERC Kft. TERC VIP k0lbegvet6s 2017.1 -BRONZ prograrncsomagiava.l C:\t€rc\tercvip\20I 7_1\onszla\Sa- Islv6n.slo8

3.658.560
3.916.500

132.000
281.600

9.702.000



21. Irtis, ftild- 6s sziklamunka 1/6. oldal

Ssz. T6telszdm
T6telkiir:is

Egys6grejut6 (IfLrtr')
Anyag Munkadij

A t6tel dra iisszesen (IfUF)
Anyag Munkadij

1 21403.:7
Munkagdd<ir ftldkiemeldse szikkaszt6 gdd6r r6sz6re III. oszt.
talajban, kdzi er6vel

8 m3 0 8.870

2 2L-003-7.t.6
Munkagdd6r ft ldkiemeldse mtlirgyak
hely6n b6rmely konzisztenci6jt, I-[V. oszt. talajba4
g6pi erovel, kiegdszit6 kdzi munk6val,
alapterulet: 250m2 felett, k6zilabda pd.lya teriilet'n, 6d,a426 cm.
vastags6gban

240,24 m3 0 2.550

430

550

1.650

323.440

138.600

2.080.000

63.200

1.053.360

70.960

612.612

397.320

508.200

828.750

13.200

327.096

35.000

0

0

150

5 2l-011-1
Fejtett ftjld felnk5sa szillit6eszkdzre,elszillitiisa lerak6helyre

325 lazam3 6.400 2.550

3 21-004-5.1.1
Tiikbrkdszitds tdmdrit6s ndlkiil,
sfl< feliileten
g6pi er<ivel,
kieg6szittS k6zi munkdval, a ttikdr teljes feliilet€nek
geotextili6vai tdrt6n6 leteritdse

924 mZ 350

4 2t-008-2.1.2 (8)
Pilyatiikrir tdm6ritdse
gdpi er6vel,
nagy felilleten,
t6m6rsdgi fok: 90%

924 m2

6 2t-0t1-7
Szikkaszt6 gdddr felt6lt6se 50/200mm ku16 kavicsb6l
geotextilia aldtattel 6s takanissal

8 m3 7.900

I 21-0Lt-12Q9)
Kdmyezetv6delmi 6s hullad6k rijrahasznositdsi dij

1db 0

1 2.L-0tL-7.4-4110765 (32)
Agyazat szrir6r6teg k6szit6se 0-20 mm, fagydil6 zuzottk6bSl i5
cm vtg.(prilya alatt)

138,6 m3 7.600 2360

3s.000 0

Munkanem tisszesen: 3.658.560 2.793-138

Keszolt a TERC Kft. TERC ltlP k0l6{gvetai 2017.1-BRONZ poSra,ncsomagirval.
A tateisz.Amot kovet6 ON {sjcloles garantElja a kOl66gvet6si tatcl 6s az ON norma$djtem&rybel szereplo szov€ e$/e?6s€€! a -f" p€ni8 a teljesitm6nyigazol6s EGL

C:\tcrc\tcrcvipU0 I 7-1\orrs"Jalszl Istvrn.sloS



31. Helyszini beton 6s vasbeton munka 216. oldal

Ssz. T6telszim
T6telkifnis

Erys6gre jut6 (IIUF)
Anyag Munkadij

A t6tel 6ra Osszesen (IfUF)
Anyag Munkadij

I 31-030-11.r.1-2-01211r0(20)
Simitott beton aljzat k6szitdse
kavicsbetonb6l C 16/20
kiss6 k6pl6keny konzisztenci6jri betonb6l,
10 cm vastagsQban
Ci 6/20 - X0bGI) kiss6 k6pl€keny kavicsbeton kever6k CEM 42,
5 pc. D.* = 16 mm, m:6,4 fiaomsii.gi modulussal
(palya burkolat alatt)

924 m2 3.900 2.250

2 31-051-5
Betonfoly6ka k6szit6se, 10 cm vastag fallal 6s fendklemezzel,
cemsntsimitassal, zsaluzattal, fedlap ndlkiil,
X0b$I) komyezeti oszt6lyri"
kissd k6pl6keny konzisztenci6ji betonb6l,
(p6lya eryik hosszolda.lan)

42 m 7.450 1.500

3.603.600

312.900

?.079.000

63.000

Munkanem tisszesen: 2.142.000

K€szillt a TERC K-ft. TERC 1/IP kdllsdgvetas 2017.1 - BRONZ p.ogra$csomrgjdval.
A t€tetrrimot tovetd ON 6s jelolAs garanrAlja a koltsagvctesi r4EI 6s az ON normagyijtemiaybco scrcpld szoveg e$/ezdse{t, a'#" pcdiS a teljesimanyigazolas let.L

C:\Grc\tercvipuo I 7-lbnsda\Sa Isrv6n.sloE

3.916.500



47. Feliiletk6pz6s 3/6. oldal

Ssz. T6telszrim
T6telkiiris

Erys6gre jutr5 (IIUF)
Anyag Munkadij

A t6tel 6ra iisszesen (HUF)
Anyug Munkadij

1 47-041-15
K6zilabda piiLlya felfestdse

240 fm 550 400 96.000132.000

Munkanem iisszesen: 132.000 96.000

Kdszult aTERC Kft. TERC vtP kolLsCgvel6s 2017.I - BRONZ progrdncsomagjeval.
A relelsaimor kovet6 ON ds jclotCs 8;dlja a kolLscgvctdsi tetel 6s az 0N no;a$,tjtemCnyben szereplo tzoveg eglqisaS€t, a "#' pediS a teljesiEnenlgzzoltu IedL

Ctterc\tercvipU0l 7-l\onszla\SzL Iswtrn.slo8



62. K6burkolat k6szit6se 416. oldal

Ssz. T6telszim
T6telkiirds

Erys6gre jut6 fifUF)
Anyag Munkadij

A t6tel 6ra iisszesen (HUF)
Anyag Munkadij

t 62-002-2t.2-06r0704 (12)
Szeg6lykdvek kdszit6se prilya k6ni1, 100x20x6 cm m6ret0 beton
elemekb6l, betongerend6ba rakva

128 m 2.200 1.750 281.600 224.00A

Munkanem dsszesen: 28r.600 224.000

Keszillt a TERC KJL TERC vlP kdltsdgvetes 2017.1 - BRONZ programcsomaEirval.
A tetetszE$or kover6 ON 6s jeloles gar;ralja a kolB6gveresi tdt;l 6iaz ON no;€,tjtendnybeD szerepl6 siz0v€g egyezostSet, a "#' pedig a teljesitsndnyiSzzoids ldt6l

C:\tercVercvipUolT-l\onsda\Szt. Isw6n.sloS



71. Elektromosenergia-ell{tds, villanyszerel6s 5/6. oldal

Ssz. T6telsz:im
T6telkiir6s

Egys6gre jut6 [fUF)
Anyag Munkadij

A t6tel 6ra tisszesen (IIUF)
Anyag Munkadij

I 71-101-1.1.1.1.1.2-0160611(2) Ajrinlottt6tel!
Palya t6rvil6gitas;
Ac6loszlop elhelyezdse, feliiletvddelemmel,kdzvil6gitasi
osszekdtd- 6s biztosit6 szekrcnnyel,itildmunkdval 6s

betonalappal,Limpaiest 6s f6nyforrassal,
k<ir kereszffretszetri
taiplemezes kivitelben,
7-10 m6ter f6nyponmagassrig k6zdtt 200 lux p6lya
megvilagitrissal

4 db 899.000 91.300 3.596.000 365.200

Munkanem iisszesen: 00

Kiszfllr a TSRC i(i. TERC vlP koltsdgietes 20 t 7.I - BRONZ pmgficsomagi6val.
A tdielsz6mor k6v€r6 ON ds jelolds gar-an!6lja a kolrsdgvet[si r6tel 6raz ON norm€yijtcmenyben szcrcpl6 szdveg eryezdsdg€t, a "#" pedig a teljesiEn€oyi8zzoltu l6teL

C:verc\tercvipuo I7-lbnslasa lstvln.slo8



92. Szabadid6 6s sportl6tesitm6nyek 6/6. oldal

Ssz. Tdtelszdm
T6telkiirds

Erys6gre jutri (IIUF)
Anyag Munkadij

A t6tel 6ra iisszesen (IftIF)
Anyag Munkadij

I 92-021-2.1.2
Sportpilya burkolat kialakitasa" 1 cm. vtg. EPDM dntdttgumi
borkolattal,
fektet6s beton alj zatr4

924 m2 10.500 3.650 9.702.000 3372.600

Munkaneu tisszesen: 9.702.000 3.372.600

Keszelr a TERC KA TERC vlP kolEegvetts 2017.1 - BRONZ pro8ramcsomagjeval.
A t&elszjnot kovero 0N 6s jeldli. garant lja a kdttsdgv€t€si t€tel 6s az ON norma$,ljt€oinyben szercpt6 szoveg egyez6sdge! a "8' pedig a teljesiErdnyigaz oles lEt6t'

C:\tetc\etcvipU0 I ?-l \on"szlaLs4 Istvin.slo8
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Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzpont

Kovrics P6ter
Polgdrmester Ur
16sz6re

Budapest Fovriros XVL Keriileti Onkormdnyzata
1 163 Budapest, Havashalom utca 43.

Tisztett Pol grirmester 0r !

Az Eszak-Pesti Tankertileti Kdzpont illet6kessdgi teriilet6n l6v6 Budapest XVI. Keriileti
Tdncsics Mih6ly Altalanos Iskola 6s Gimnazium a keriilet sport6letdnek kiemelked6 szintere.
Nagyon fontos a labdasportok sokfdles6gdnek biaositrisa, ami a labdanigason tril a kdzi- ds

kosrirlabda prilyrik fetrijitdsdt is mag6ban kell, hogy foglalja.
A gimnrizium tert.iletdn ldvo k6zilabdaprilya eros felujit6sra szorul mind szerkezetileg mind
eszritikailag.
A p6lya alatti fonyom6cs6 megjavit6s6val, az alapzal helyre6llit6s6val 6s a kor szinvonal6nak
megfelel6 burkolattal tdrtdn6 ell66seval, valamint a kapuk 6s a labdafog6 h6l6k cserdj6vel
egy olyan multifunkcion6lis sportp6lya jdhetne l6tre, ami a keriilet sportszeret6 i!ts6g6t
messzemenokig kiszol gailhatnii.
Fentieke tekintettel tisztelettel k6rem polgArmester urat, hogy a.fent nevezett sporQalya-
rekonstrukci6ra vonatko26 igdnytinket, mint tulajdonos, befogadni sziveskedjen.

Budapest, 2017. m6jus 31.

Tisaeletel
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Kovrics Katalin
tankeriileti igazgatl

Szeklely: ll65 Budapest, Jokai M6r u.6
Telefon: 06-30-626-576 I

E-mail: eszakpest@kk.gov.hu
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