
t^e /
/ to;*

BUDApEST r6vAnos xvr. xrnUlnrr oNronnrANvzlr
polcAnnIBSTEnE

Kdsztilt a 2017. okttiber 18. napj6n tartand6 k6pviselo-testtileti iil6sre.
K6szitette: dr. Hajducsek-Ldposi Eniko gazddlkodrisi tigyosztdlyvezeto

f zirgy: Javaslat a Kerlv6rosi Sportl6tesitminyeket
UzemeltetS Kft. 2ol7 . 6vi iizleti tervdnek,
kozszol96ltatdsi szerz6ddsdnek. valamint
alapit6 okiratiinak m6dositiis6ra

Tisztclt K6pviscki-tcstti Ict!

Budapest F6v6ros XVI. kertjlet Onkorminyzata 100 u%-os tulajdonosi joggal rendelkezik a

Kertv6rosi Sportl6tesitnidnyeket Uzemelteto Kft.-ben (Cg.: 01-09-878027, sz6khelyc: ll65
Budapest, Ujszdsz u. 106-108., kdpviseli: R6tonyi G6bor, tov6bbiakban: Tiirsas6g). amelynek
2017. dvre vonatkoz6 iizleti tervdt a9912017. (111.22.) Kt. hat.irozattal hagyta j6v6. Ebben az

dvben elkdsztilt a strandbovitds beruh6ziis, igy 2017. junius 17-en a strand mdr megirjulva.
dlmdnyelemekkel kibovitve tudott megnyitni. A 2017. evi iizleti terv m6dosit6s6ra azdrt van

sziiksdg, mert a beruhiiz6st kdvetoen a strand lbrgalma a tervezetthez kdpest megduplazodon
6s a tervezett 31 milli6 Ft osszegu Arbevitellel szemben tobb mint 64 milli6 F't bcvctcl
realizdl6dott. A Trirsasrig tigyvezet6je elkdszftette a 2017. 6vi tizleti terv m6dositas6ra
vonatkoz6 javaslat6t (1. sz. melliklet), amelyet a Feltigyelo Bizottsrig a 2017. okt6ber 4.

napjAn tartott iildsdn megtdrgyalt ds eltbgadott. (2. sz6mir rnell6klet) A modositris alapjin a

Tiirsas6g riszire 2017-ben elfbgadott miikdddsi kompenziici6 109.596.500 l't-r6l 85.239.984
Ft-ra cs<ikkenne, mig a beruhdzdsi tdmogat6s 12.531.500 Ft-r6l 27.561.305 Ft-ra emclkeclnc.

Ez az onkorm6r.ryzat szempontj6b6l azt jelcnti. hogy a Tdrsasdg finanszirozdsa a 2017.6vi
i.izleti 6vben cisszess6gdben 9.326.981 Ft-tal csokken.

A ktlzszolg6ltatrisi szerzod6s m6dositdsiinak igdnye cgyr6szt a Tdrsasiig iigyvezetojdnek

kdr6sere is t-elmertilt (aprtibb pontosilasok), m6sleszt a Polgirmcsteri Hivatal bclso

ellen6reinek javaslata is kdzrejritszott. Tov6bbri a Kepviselo+esfilet 26512017 .(VI.2l ) Kt.
hatdrozaltal dontott az Ikarus pilya haszniilat6nak rendezds6rol, amely alapjan a

kdzszol96ltatdsi szerzoddsb6l kikertilnek a sportpdlyAra vonatkoz6 rcndelkez6sek 2018. ianuar
l -ei hat6llyal.(3.sz.mell6klet)

Az alapit6 okirat m6dositdsdra a telephelyck pontosit6sa okrin keriilne sor. Egyrdszt a belso

ellenorzds sor6n kideriilt, hogy Segesvhr utcai telephely esetdbcn a hizszitrt't nem volt
rnegfelelo, m6sr6szt az Ikarus sporfp6ly6val 6sszeliiggo Kt. hatArozat alapjrin torldsre keriil
2018. janu6r l-jei hatrillyal 4 telephelycim (1165 Budapest Bdtony u 1., 1165 Budapest

Batony u. 3. 1165 Budapcst Margit u. 147. is a 1165 Budapcst t,ot6r u. 4.).

K6rem a Tisztelt Kipviselo{estiilctet, hogy az eloterjeszt6sben foglaltakat megt.irgyalnl es

elfogadni sziveskedjen!
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Hatirozati .javaslat L:

Hat:irozati j avaslat II.:

Hatirozati javaslat III.:

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pviselo-
testiilete, mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja a KertvArosi
Sportl6tesitm6nyeket Uzemelteto KIi. (Cg.: 01-09-878027.
sz6khelye: 1165 Budapest, 0jszisz u. 106-108.. kepviseli:
Rrltonyi Gribor) 2017 . dvi tizleti terv6nek m6dosirrisdt jelen
el6terjesztds l. sz. mell6klete szerinti tartalommal elfogadja.

atdrido: 2017. okt6ber l8
Felel6s : Kovrics P6ter polg6rmester
(elfogad6sa az SzMSz 18. g (2) bek. m) pontja 6rtelm6ben
minositett sz6tobbsdget igrinyel)

Budapest lr6vriros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pviselo-
testiilete a Kertviirosi Sporllitesitrnenyeket Uzemelteto Kft.-
vel (Cg.: 01-09-878027, szdkhelyc: 1165 Budapest, Ujsz6sz u.
106-108.. k6pviseli: Rritonyi G6bor) 2015. 03.26-dn litrcjott
Kozszolgaltatiisi szelzodis m6dosit6s6t 2018. janu6L 1-jei
hatdllyal, jelen eloterjesztds 3. sz. melldklete szcrinti
tartalommal j6vrihagyja.

Halrlrido: 2017. mdjus 31.
Felel6s: Kov6cs Pdter polg6rmester
(elfbgaddsa egyszerii szotobbsiget i gdnyel )

Budapest lr6viiros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-
testiilete, mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja a Kertviirosi
Sportldtcsitmdnyeket iJzemelteto Kft. (Cg.: 0 I -09-878027,
sz6khelye: 1165 Budapest, Ujszisz u. 106-108.. k6pviseli:
R6tonyi Gribor) alapit6 okirat6ban a 1160 Budapest Segesi,dr
u. 26. szdnl alatt szereplo telephelyet I 162 Budapest Segesr dr'

u. 16. sziinrra m6dositja, valar.nint a tclephelyei kciziil torli a

ll65 Budapest B6tony u. 1., l165 Budapest Balony u.3., l165
Budapest Margit u. 147. ds a 1165 Budapest L6tir u. 4. szdm
alatti telephelyeket 2018. januar l-jei hatdllyal.
A Kdpviselolesttilet l'elkdri a T6rsasiig tigyvezetojdt.
gondoskodjon a m6dosit6sokkal egys6ges szcrkezetbc lbglalt
Alapit6 Okirat aldirdsdr6l ds annak a Cdgbir6s6ghoz tcirtdno
30 napon beliili - megkiild6silol.

Ilatarido: 201 8 janufr 31.

Felelos: Koviics Pdter polgzirmester
(ellogadiisa az SzMSz 18. s\ (2) bek. e) pontja ilteln.rdben
minositett sz6tdbbs6get i 96nyel)

h
Kov6cs Pctcr
polgiilmester

Budapest, 201 7. okt6ber 5
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T{rgyalja: Gazdasfgi 6s P6nziigvi Bizottsrig

Melldkletek:
1. sz. Kertv6rosi Sportldtcsitmdnyeket Uzemeltet6 Kft.2017.6vi iizleti terv m6dositilsira

vonatko:Z6 javaslata
2. sz. Feliigyel6 Bizottsrig 2017.10.04-i iilds6nek jegyzokdnyve
3. sz. K<izszolg6ltatiisi szerz6des m6dosftiistervezete
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Kertv6 ros i Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft .

Feltigyel5 Bizotts6ga

Kov6cs Raymund elnok r.r r
16sz6re

T6rgy: A Ke(v6rosi Kft. 2017.6vi Uzleti terv6nek m6dosit6sa

Tisztelt FB Elndk Url

A Felilgyelo Bizottsag aftal 2017. febru6r 2i-6n elfogadott Uzleti terv modosit6s6nak
igenye lepett fel, a kovetkezci indokl6ssal:

A strand bev6teleink 33.440.si6 - Ft-al haladt6k meg a 2017-re betervezett
osszeget. Az al6bbi beruhdzSsokat, illetve egy6b kolts6geket a strandbev6tel
tobbletebol szeretn6nk megfinanszirozni az id6n, hogy a jelzett beruh6z6sok 6s
egyeb koltsegek ne a j6v6 6vi Uzleti tervet terhelj6k.

Az eredeti 0zleti tervhez kepest a muk6d6si tamogatesi ig6nyunk 8s.239.984.- Ft-ra
csdkkent (ez 24.356.516.- Ft-os csokkenest jelen).

A beruhdz6si ig6nyUnk pedig 27.561.03S.- Ft-ra v6ltozott.

Ennek oka, egyr6szt az al5bbiakban felsorolt 6s indokolt beruh6z6sok betervez6se,
illetve az eredeti uzleti tervbol 775.000.- Ft-ot kivett0nk. Ez az osszeg az lkarus pdlya
oltozoinek lamb6ri6z6s6ra lett betervezve. Mivel az oltdzok 6talakit6sra kertilnek, az
lkarus p6lya pedig 2017112131-evel visszakeri.rl az onkorm6nyzat kezel6s6be, ennek
a munk6nak az elv6gz6s6re, m6r a Kft-nek nem lesz ideje.

Kalkuldcionk alapjan az eredeti irzleti tervet az al5bbiak szerint kell m6dositanunk,
ahhoz, hogy a 2017 evi eredm6ny kimutat6sunk nulla adozott eredm6nnyel z6ruljon

Miiktid6si tdmosatf si isen 20l7.6vre: 85.239.984.- Ft

Vis ma or keret 2017. 6vre: 5.000.000.- Fl

Beruhrizdsi ig6ny 2017. 6vre: 27.561.0-15,- Ft

Kedverosi Spor(6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft .

1165 Eudapest, Ulszasz u. 106-108 Adoszam: 13880462-2_42;
Bankszemlaszdm: OTP Bank 1 1716008-2018709j t Bejegyezve: Fdvdrosi Birosdg Cegbiros6ga Bp

C6gjegyz6tszdm 01-09-878027: Tetephety Szentmihetyi Uszoda t t62 Bp Segesver u. 26; t-KAR-US A eirkar'sportcentrum
11658p Bitonyu. 1-33Tel 402-2140. F a\. 40?-2141 ,E-mait:titkarsag@uszodak 16. hir, www uszQdak 1b. hu
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Az eredeti Uzleti tervet az alAbb felsorolt
kolts6gekkel szeretnenk kieg6sziteni.

beruh6zisokkal 6s egyeb

1

A beruh6zdsok tdmogatds6t a m(k6d6sunk szempontjdb6l elengedheteilennek
6rezz1k, ezek a kovetkezclk:

0j strand btif6 kialakit6sSnak tervez6si munk6latai, alapozisi 6s kcizmfi
bevezet6si munk6latok 5.423.000.-Ft

BeruhSzSsi i en y:

1200 db al6irds 6rkezett egy kinti gyermekmedence l6trehoz6sa 6rdek6ben
E medence a J6nos utcai ny6ri t6bor gyermekeinek strand igeny6t
kielegiten6.

3. KukatSrol6 6s j6rda 6pit6se a r6gi g6ph6z mellett 343.335,- Ft

A bUf6 miatt szUks6gszerr-i egy rij kukat6rolo megepitese, 6s a r6gi
g1phAz mellett tonkrement k6zlekedo j6rda fekijit6sa is.

Kertverosi Sportletesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft .

1165 Budapest, Ulsz6sz u. 106-108. Ad6szem 13880462_2421
BankszSmlaszim: OTP Bank 11716008-20j87091; Bejegyezve: F6v6rosi Bkos6g C6gbir6sdga Bp.

Cegjegyz6kszamr 01-09-878027, Telephely: SzentmihSlyi Uszoda i t62 Bp, Segesvar u. 26, IKARUS nfl6iikai sportcentrum
1 165 Bp B6tony u. 1-33_Tel.. 402-2140 F ax. 4OZ-2141 ,E-r],ait:titkarsag@uszodak 16. hu; www. uszodakl'6. h u

IS

Az ott Uzemelo ideiglenesen kialakitott tahAzak sem ldtv6nyukban sem
funkci6jukban nem felelnek meg a strand szlnvonal6nak.
(Peld5ul: nincsenek bekotve a kozmrivek sem.)

2. R6kosszentmihilyi uszodAban kinti tanmedence kialakitas6nak tervei
3.600.000.-Ft
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4. Vizi porsziv5 t6rolo hely, kerekes sz6kes bejir6, 6s r6zs0tos j6rda 6pit6s
86.000,- Ft

A vizi porsziv6 t6rol5s6t az uj medenc6k kozeleben kell megoldani, ez6rt
epitUnk a kukat6rol6 melle egy felepitm6nyt.
A tobb sz6z kllos vizi fenektisztito medenc6khez t6rt6no eljuttat6sa 6rdek6ben
r6zsrltos j6rd5t kell l6trehozni.
A mozg6ss6rtilteknek kerekes sz6kes bej6r6ra van sztiks6g, amely az eredeti
kiviteli tervben nem szerepelt.

5. Arny6kol6 ponyva a cstszdaindit6 helyen 99.000.- Ft

A cstlszda felUgyelo napsug5rz6s elleni v6delme miatt sztiks6gszerij az
elk6szit6se, eros f6mtart6 kerettel. A norm6l napernyot sz6tszaggatja a sz6l.

6. Hul16mlabda a16 tart6szerkezet 118.200.- Ft

A hull5mlabda telisitese miatt van szUks6g egyedi legyairtds( tart6 6llv6nyra, a
hulliimlabda fagyv6delme 6rdek6ben.

7. Hull6mlabdira 6s a vizAgyikra (2 db)takar6 ponyva 160.000,- Ft

A labda 6s a j6tszo eszkdz t6li v6delme, 6s meg6v6sa erdek6ben keszittetjuk
el.

8. Csriszd6k oldalfalainak magasitisa a vegyszerezett viz kifrticcsen6s6ne k
meggitolis5ra 1.475.000.- Ft

A cs(szd6k haszndlata sorAn 2347 m3 vegyszerezell viz folyik ki a
cs0szddkb6l, amit folyamatosan p6tolnunk kellett. A fenti m3, a csatorna dljat
is megnovelte.

Kertvdrosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltetd Kft .

1165 Budapest, Ulszdsz u. 106-108. Addszem i388A462-2-42:
Bankszdmlaszdm: OTP Bank 11716008-20187091; Bejegyezve: F6verosi Bir6s6g C6gbir6sega Bp.

C6gjegyz6kszam: 01-09-878027; Telephely: Szentmih6lyi Uszoda 1162 Bp, Segesver u. 26, IKARUS Atletlkai Sportcentrum
1165 Bp BAtonyu 1-33lel 402-2140. Fax 402-2141 .E-matlrlitka rsag@ uszodakl6. hu y{ w uszodakl6.hu
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9. Uj strandr6szen rij bUf6 kialakitisinak 6rkri lcin b<izete: 4.500.000.- Ft

Az rij strandreszen [j bUfe kialakitSsSra kerult sor, mely az eredeti Ozleti
tervben 6.250.000.- Ft-al lett be5llitva. A bUfe tetjes kivitetezese 10.750.000.-
Ft-ba kertilt.
201710511S-en 6tcsoportosit6si k6relmet ny[jtottunk be a Felijgyelo
Bizotts6gnak, melyben 2.1 00.000.- Ft-ot a tobbletbevetelbol fedeztUnk,
2.400 000.- Ft-ot pedig a ,,Karbantartdsi anyagok beszerz6se" sorr6l
csoportos itottu nk dt.
A FelUgyelo Bizottsdg az etcsoportos ltasi k6relmet 2017105t1S-en a
1 21201 7 . (05.1 5) KFB jegyz6konyv alapjen j6v6hagyta.

A fenti 9 t6tel beruhAzisi cisszege tjsszesen: 15.804.535.- Ft

A beruhizdsokon feliil a tcibbletbev6tel egy r6sz6t az al6bbi kcilts6g sorok
ncivel6s6re szeretn6nk ford ita n i:

Vegyszer 6s pezsg5fi.ird5 vegyszer kcilts6gek 1.500.000.- Ft

A strand Il. Utemmel jelentcisen megnovekedett a vegyszer fogyasztdsunk,
ezetl ezt a sort a fenti osszeggel szUks6ges megn6velni. Ezen kivul a
csriszddkbol kifroccseno viz is vegyszerezeft viz, ennek p6tlasa is szuks6ges
volt.

2. Egy6b anyagok (WC papir, szemeteszsSk, foly.szappan, stb) 500.000.- Ft

A strand ll. Utemmel jelentosen megn6vekedett a WC paplr, szemeteszs6k,
szappan ig6ny is a jelentcis forgalomra val6 tekintettel.

3. lrodaszer, nyomtatviny beszerz6se, posta k<!lts6g 130.000.- Ft

A strand ll. Utemmel megndvekedett az irodaszer 6s nyomtatv6ny igenyunk, a
tobblet bevetelbol szeretn6nk fedezni ennek finanszi rozAsAt.

Kertv6rosi Sportl6tesitmenyeket Uzemeltetd Kft
1165 Budapest, Ujszdsz u. 106-108. Adoszem: 13AA0462-2421

1

Bankszamlaszem: OTP Bank 1 1716008-20187091, Bejegyezve: F6verosi Bi
C6gjegyzekszam: 01-09-878027; Telephely: Szentmihdlyi Uszoda 1i62 Bp Segesvdr u

1 165 Bp Batony u. 1-33 fel : 402-214A, F ax 402-2141 ,E-ma rtitka rsag@ uszoda

r6sag Cegbir6s6ga Bp.
26; IKARUS Atl6tikai Sportcenkum
k16 hu: www uszodakl6 hu
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4. Usz6sapkabeszerz6se 100.000.- Ft

A nydri idoszakban strandol5s kozben t6bben haszn6lt6k az uszoda teret
is, ahol az tszosapka hasznAlata k6telez6, igy ennek beszerz6s6re
sziikseges a fenti osszeg.

5. Karbantartisi anyagok beszerz6se

Fagytestek beszerz6se (100 db) 79.000.- Ft,
P6lya elv6laszto kdtelek rogzitoinek a cser6je R6kosszentmihdlyon
131.000.- (elf6radtak a rogzltc5k, nem lehet kifeszlteni a k6teleket.
FUnyir6 javltdsa 188.000.- Ft

5. Eseti karbantart6sok, kisjavitAsok 900.000.- Ft

- Fel nem szerelt btrf6 korlSt elhelyez6se, a buf6 elotti terasz mdsik
hosszabbik oldalAra. 1 db oszlop gy6rt6sa. Told6sok 6s kiegeszitesek
javit6sa m6zoldssal. 141.000.- Ft

- Zuhanyzo kdrUli burkolds kb. 5m2
43.000.- Ft

- K6zleked6 [t 6s l6bmos6 kilepci burkol6sa kb.20m2
277.700._ Ft

A zuhanyoz6k 6s a l6bmos6k k6rUli z6ld felulet a vizes l6bbal valo intenziv
haszn6lat mocsarass6, s6ross6 tette a zold fel0letet bizonyos r6szeit,
amelyeket burkolattal kiv6nunk ell6tni, amely megakad6lyozza a jelzett
probl6ma [jb6li kialakulasit.
- lnfra szauna javlt6sa, villanyszerel6si munkAk

Kertverosi Sportletesitmenyeket Uzemeltet6 Kft.
1165 Budapest, Ulszasz u. 106-108. Ad6szafi: 138A0462-2-42,

Bankszamlasz6m: OTP Bank 1 1 716008-20187091 I Bejegyezve: F6v6rosi Bir6sdg C6gbirosdga Bp.
Cegjegyzekszem: 01-09-878027; Ielephely: Szentmihalyi Uszoda 1162 Bp, Segesv6r u 26; IKARUS Atletikai Sportcenkum

1165 Bp. B6tony u 1-33 fel : 4A2-2140, Fax 402-2141 ,E-mail:titkarsag@ uszodakl6 hu i www uszodakl6 hu

398.000.- Ft
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7. KiSzbeszerz6s, hat6s6gi dij, illet6kb6lyeg

- 169szennyez6si forr6s Uzemeltet6s6nek dokument6ci6i

- 6rint6sv6delmidokument6ci6

A dokument6ciok elk6szittetese t6rvenyileg eloirt.

8. Pr6mium 1.619.000.- Ft

A kiemelkedo strandszezonra valo tekintettel jutalomban szeretn6k r6szesiteni
B fcjt, akik ember feletti munk6t v6geztek az 0j strand r6sszel bovUlt feladatok
elv6gz6s6ben.

9. Szoci6lis hozz6jirulAsi ad6 356.000.- Ft

A strandszezonra sz6nt jutalom szocidlis hozzAjArulAsi ado terhe

l0.Szakk6pz6sihozzAjArulls 25.000.- Ft

A strandszezonra sz6nt jutalom szakk6pz6si hozz6j6rul6s terhe

1 1. Allom6nyba nem tartoz6k, alkalmi munkav6llal6k
2.500.000.-Ft

A strand ll utemen6l mivel a szezon meglehetcisen er6s volt, tobb alkalmi
munkav6llal6t kellett behivnunk, mint eredetileg terveztUk 6s igy a
szabads6gol5sok miatt tov5bbi alkalmi munkav6llalok besegit6s6re van
szUks6g. (gepesz, uszoda mester, p6nzt6ros, ruhatAros) mindket
uszod6ban.

Kertvdrosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft .

1165 Eudapest, Ujszdsz u. 106-108. Adoszam 1388A462-242,
Bankszamlaszem: OTP Bank 1'1716008-20187091 Bejegyezve: F6v,rosi Biros6g C6gbi16sdga Bp

C6giegyzekszem: 01-09-878027r Telephely: Szentmihdlyi Uszoda 1 162 Bp, Segesvar u. 26i IKARUS Atleiikai Sportcenrrum
1 165 Bp. BStony u. 1-33.fe!.: 402-2140, Fax: 402-2141 ,E-mail:titkarsag@uszodak16.hu, 16 hu

U SZO DA

656.000.- Ft

356.000 - Ft

300.000.- Ft
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12.lparfiz6si ad6 400.000.- Ft

- Megnovekedett strand bev6tel miatt a cs6kkento tetelekkel is kalkuldlva
400.000.- Ft-al tobb iparLiz6si adot kell fizetnijnk mit az eredeti terv.

osszess6g6ben az 0j beruhdz6sok illetve a egyeb sorokon tort6no modosit6s nem
jelent tobbletkiad6st az onkorm6nyzat r6sz6re, mivel ezen munk5kat a strand
tobbletbevetelb6l tervezzUk finanszirozni.

KerjUk a T. Elnok urat, hogy legyen szives osszehivni az FB Ul6st.

A napirend a tdbbletbev6tel terh6re a kiad6si oldal megnovel6se.

Udv6zl

R6tonyi G6bor
Ugyvezetci . '
Kertvdrosi Kft.

.

Kedvaros Sportl6tesitmdnyeket Uzemettet6 Kft
1165 Budapest. Ulszdsz u 106-108. Adoszdm: 13e8046 2-2-42:

Bankszamlaszam: OTP Bank 1 1716008-20187091 ; Bej egyezve: Fdvdrosi Birosag Cegbirosdga Bp
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Jegyz6ktinyv

Amely kdsziilt az Erzsdbetligeti Uszodriban, 2017. okt6ber 04. napjrin 08rs 6rakor a Kertviirosi
Sportldtesitmdnyeket Uzemeltet6 Kft. Feliigyelo Bizottsriga iilds6r<il.

Jelen vannak:

(qviics Raymund . a FEB elnrikc
Horvrith JriLnos a FEB tagia
Kis Sdndor a FEB tagja
Rritonyi Giibor, iig).vezeto
Szeli-Varga M6nika, gazdasiigi i'ezeto

A Feliigyel6 Bizottsrig elntike 
, 
kciszcjnti a megjelenteket, meg6llapitja, hogy a Feliigyel<i Bizotts6g

hat6rozatk6pes, a bizotts6gnak 08rs-kor 3 tagja van.jelen.

Bizottsrigi elndk ezutan javaslatot tesz az iriisos ,,Meghiv6"-ban szereplS napirend tiirgyaliisiira.

Az elncik a k6vetkez6 hatiirozati javaslatot tette fel szavazlsra:
A KertvrlLrosi Sportl6tesitmdnyeket Uzemeltet<j Kft. Feliigyel6 Bizotts6ga az tilds napirendj 6t az al/f,biak
szerint iillapitotta meg:

A Bizottsiig 3 igen, 0 nem, 0 tartdzkodris szavazaltal elfogadta az al6bbi hatrirozatot:

l. Napirendi pontok elfogadrisa.
2. A KertviirosiKft.2017.6vi Uzleti rerv6nek m6dositiisa (1. szdmri melldktet)
3. A Kdzszolgilltat6si szerz6dds m6dositiisa (2. szilmri melldklet)

l. Napirendi pontok elfogadrlsa.

2si20r7.(10.04) KFB: A Kertvarosi Sportldtesitmdnyeket Uzemeltet6 Kft. Feliigyelo
Bizotts6ga a 2017. okt6ber 4-i iilds napirendj6t elfogadja.

Felel<is: Kovrics Raymund a Kertv{irosi Kft. Feltigyelci
Bizottsdgiinak eln6ke.

2. A Kertvrlrosi Kft.20l7.6vi Uzteti ter.v6nek m6dositdsa.

A Feliigyel6 Bizottsrig 3 igen, 0 nem, 0 tart6zkodis szavazattal elfogadta az alitbbi hatiirozatot:

26120r7.(r0.04) KFB: A Kertviirosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltetci Kft. Feliigyel6
Bizotts6ga a Kertr,6rosi Kft. 2017. dvi Uzleti tervdnek m6dositesat az
eloterjeszt6sben l6v6 tartalommal elfogadja.

3. A Ktizszolgriltat:isi szerz6d6s m6dositdsa.

Felelos: Koviics Raymund a Kertvdrosi Kft. Feliigyelo
Bizottsiig6nak elndke.

I
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27 t2077.(10.04) KFB:

Budapest, 2017. okt6ber 04.

Kispril Srindor
jkv. hitelesit6

A Kenv:irosi Sportldtesitm6nyeket Uzemeltet<i Kft. Feliigyelii
Bizotts6ga a Kertviirosi Kft. riltal a Krizszolgiiltatrisi szerz6dds
m6dosit6siit az eloterjesztdsben megjekilt tartalommal elfogadja.

Fele16s: Koviics Raymund a Kertv6rosi Kft. Feliigyel<i
Bizottsrigdnak elndke.

Feliigyelo Bizottsag az iildsdt 810 6rakor befejezte.

K. m. f.

und
elnok

jvk. hi
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KOZSZOLGALTATASI SZERZ6DES MODOSITASA

amely letre.jott egy16szrol

Budapest F6viros XVl. keriileti 0nkorminyzat
cim: 1163 Budapest, Havashalom u.43
ad6szAma: 15735791-2-42
bankszdm lasz6m a: 117 84009- 1 5516006
statisztikai szdmjel: 157357 91-8411-321-01
azonoslt6. 0108208
k6pviseli: Kovdcs P6ter polg5rmester
mint: tulajdonos 6s OnkormdnYzat
a tovebbiakban: Onkorm6nyzat

Kertv6rosi S portl6tesitm6nyeket Uzemeltet5 Korl5tolt Felel5ss69[ Tirsas5g
szekhelye: 1165 Budapest, Ujszdsz u. 106-108.

c6gjegyzekszSm. 01-09-878027
ad6sz6m: 13880462-2-42
KSH szdm: 13880462-9261-1 13-01

k6pviseli: Rdtonyi G6bor ugyvezet6
mint: k0zszolg6ltat6
a tov6bbiakban: Kozszolg6ltato

tovabbiakbanegyutt: Szerz5d5Felek
kozott alulirott napon 6s helyen, az al6bbi felt6telek szerint

szerzodo Felek a 2015. mdrcius 26.-5n letrej6tt Kozszolg6ltatasi Szerzod6st

(tovdbbiakban: Szerz5des) Budapest Fov6ros XVl. kerUleti Onkormdrnyzat K5pvlsel6-

iesti.ilet6nek ...12017.(..) sz6m0 haterozata alapjdn 20'18. janu6r 1-ei hatdllyal az alabbiak

szerint modositj6k.

'1 . Szerzod6 Felek a Szerz5des '1 .1 pontj6t az al6bbiak szerint m6dositjak:

1 .1 .Az lnoatlanok me hatArozAsao

Budapest Fovdros
ingatlanok:

XVl. kerAleil OnkormAnyzat tulaidonttt kepezik az alebbi

1.1 .1 . M6ty6sf6ld Erzslbet liget - uisz1sz utcai - uszoda-Tanuszoda 6s Strand

Budapest, XVl. ker. Ensebet-liget, Uiszdsz u. 106-108'

105842/38
u szod a-tan u szod a, fitne s s, stra nd
1646 m2 (h6rom szint)

Cim:
Helyrajzi szdm:
Tev6kenysdgi k6r:
Epitmeny alapbrAlete:

1646,57 m'?

1399,99 m',

m6s16szrol

Szintenk6nt:
Fdldszint:
l. emelet:



Fltdbrllet: 22.244 m2 melybol a Kft ielen szerzod1s alapi6n' a

szenodds 2. sz6m0 mell6klete szerinti haszndlati m.egosztltsi vdzraizon szerepl6

mindlsszesen 20.244 m2-t, (ll. ie0 brAlel mig az Onkormanyzat 2000 m2-t (l) ielli
terillet hasznAl kizd16lagosan.

1.1.2 RAKOSSZENTMIHALY - SEGESYI1R UTCAI - USZODA'TANUSZODA

ll. emelet
0sszes fenilef

Cim:
Helyrajzi szdm:
Tevekenysdgi k6r
Pince tertilete:
Fdldszint:
G6pdszeti szint:
Osszesen:

589,23 m'
3635,79 m'?

Budapest, XVl. Rdkosszentmihlly, Segesvdr utca 16

112223
u szod a-ta n u szod a, we I I ne ss
947,88 m'z

2052,47 m'z

104,56 m'?

3104,91 m'z"

2. Szerzodo Felek a Szerz6d6s 1.2.3 pontj6nak els6 bekezdes6t az alSbbiak szerint

m6dositi6k:

,,1 .2.3. Jelen szenodds titrgyttt a fentieknek megfeleloen az Onko.rmAnyzat

tulajdonAt kepez6 1.1.1'.-1 .1.2. szAm alatt felsorolt ingatlanok (touitbbiakban:

tetesitm6nyek), az 1.1.1 pontban foglalt es az 1'l 2 pontban foglalt'

kiz,rolag i fointeratet vonaikozits1ban fennallo komplett, mindenre .kiteried6
itzemel{etlse kepezi. Az ijzemeltet,s az 1.2. pontban foglaltak alapi4n az

Onkorm1nyzat k6zfe\adatai k6ze taftozik "

3.Szerz6d6FelekaSzerzod6s2l.pontj6nakl)pontjab6l"Aprotokollszem6lyek
sz6mdra kiilontermet" sort torlik.

4. Szerzodo Felek a Szerz6des 2.3 pontj6t az alibbiak szerint m6dositj5k:

,,2.3. Szerzod6 felek az alabbiakat r6gzitik a KAzszoqeftab egyes k1telezettsegeinek

6 rlelmez6se tekinteteben.

A l6tesitmdnYek nYitva taftAsa:

Az. 1.1 .1. 6s az 1.1 .2. letesitmdnynek eloirAsszerfien' 1ltabnosan az ev minden

nipjAn legatabb 06 ora OO perctlt, h\tvegen 6s. munkasziineti napon 08 ora 00

piiiltii:,t zo"o* 00 percig t'rteno nyitva tai'ssat keil zemelnie. Kiv6ve:

. azokat a napokat, amelyeken a nyitva taftttst iogszabitly tiltia;

. rendkiv1li esem€nY esetdn

. a kiemelt ilnnepnipokat, amelyeken legatitbb 0B ora 00 perct6l 14 6ra

00 Percig kell nYitva tartani;
. az lltalSnos kirbantaditsi napokat, amelyek szdma egy naptdri 6vben

nem lehet 8-nal tobb;



. az Onkormitnyzat rendezv6nye idejen,

. spofiversenyekesetbn;

A letesitmenyek a fent leirl id1pontokndl kordbban is nyithatoak, es kdsobb is
zArhatoak."

5. Szerzodo Felek a SzerzSdes 2.8. pontj6t tdrlik

,,4.1 . A K1zszolgAltato klteles gondoskodni a letesitmdny karbantartds1rol, mfiszaki
itllapotitnak megovds1rol, szlks4g szerint javittatdsdrol.
SzezbdS felek a karbantaftds fogalma alatt a folyamatos, zavaialan, biztonsdgos
tizemeltetds6t szolgdlo javitAsi, karbantartdsi tevekenyseget 6ftik, ideerlve a

tervszer[i megelozo karbantartdst, a hosszabb id5szakonkdnt, de rendszeresen
visszatdro nagyjavitirst 6s mindazon javitdsi, karbantartdsi tev6kenys4get, amelyet a
rendeltetdsszeru haszndlat erdekeben el kell vdgezni, 6s amely a folyamatos
elhaszndlodds rendszeres helyreallitdsdt eredm6nyezi.

4.2. A K6zszolgdltato k1teles a letesitmenyt a szerzSdes leiaftAt k6vetoen az
ingatlanokat, elvlrhato mfiszaki 1llapotban visszaadni a tulaidonos
Onkormdnyzatnak."

7. Szerzodo Felek a Szerzod6s 4.8. pontjait az aldbbiak szerint m6dositj6k

,,4.8. A K1zszolgdltato k6teles azonnal, igazolhato m6don megkAldve, irAsban
bejelenteni a OnkormAnyzatnak, ha:
- az 1ltala Azemeltetett 1nkormenyzati vagyont erinto vesz1lyhelyzet kdvetkezett be,

illetve azokban a Onkormdnyzat beavatkozdsitt igenylo term1szeti 6s kornyezeti
kdrokoz6s t6rtdnt,
- az dltala kezelt 1nkormAnyzati vagyonban bekovetkezett 500 ezer forint erteket
meghalado kdrosodAs16l szerez tudomdst."

8. Szerz6d6 Felek a Szerzod6s 4.10 pontjanak utols6 mondat6t torlik.

9. A Szerzodes jelen Szerz6des M6dositassal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

i16nyad6ak.

10. Szerz6d6 Felek jelen Szerz6d6s M6dosit6st, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, elolvasis 6s 6rtelmez6s utdn, jovdhagy6lag es saj6t kezfileg irtdk ald.

Budapest, 20'17

Budapest Fov6ros XVl. ker0leti
Onkorm6nyzat

Kepv.: Kovacs P6ter
Polg6rmester

Onkorm6nyzat

6. Szerz6do Felek a Szerz6d6s 4.'l . valamint 4.2. pontj6t az al6bbiak szerint m6dositj6k:

Kertverosi S portletes itm 6 n ye ket
Uzemelteto kft.

K6pv.. Retonyi Gabor
Ugyvezeto

Kozszolg6ltat6


