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BUDAPEST F6VAROS XVI. KEROLITI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsztilt a 2017. december 13. napjdn tartondd kdpvisel1testiileti iildsre
Kdszitette: dr. KAles Zsuzsctnna Vugtonhasznositdsi ds jogi referens

[rw: Javaslat a Sashalmi Kdz<issdgi Terem
sportfejlesztds megval6sitrisrira, valamint
kapcsol6d6 nyilatkozatok 6s tulajdonosi
hozzilixulits Kertviirosi Sport Egylet r6szdre
tcirt6n<i kiadiisiira

Tisztelt K6pvisel6-testii let!

A sport tamogatdsrival 6sszefiigg6 egyes tdrvdnyek m6dosit6srir6l sz6l6 2011. dvi LXXXIL
ttirv6ny tribbek kdzdtt m6dositotta a tarsasagi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. dvi
LXXXI. tdrvdnyt (a tovebbiakban: Tao Tv.), mellyel lehet6vd vrilt, hogy a liltv6nysportokat
(pl. kdzilabda, labdanigris) tamogat6 cdgek, a trimogatris bizonyos mdrt6k6t ad6jukb6l leirjrik.

Ennek rdszletes szab6lyait a liitv6ny-csapatsport tAmogatAsrit biztosit6 t6mogat6si igazoliis
ki6llitds6r6l, felhaszndl6sr6l a tdmogatds elsz6mol6siinak ds ellenorz6sdnek, valamint
visszafizet6sdnek szabrilyai16l sz6l6 l07l20l l. (VI.30.) Kormrinyrendelet szabiiyozza.

A Tao Tv. 4.$ 41. pontja szerint:
" 41 . ldndny-csapatsport: a labdarilgds, a kdzilabda, a kosdrlabda, a vizilabda, o jdgkorong,
valamint a rdplabda sportdg:... "

A t6mogat6si rendszer ldnyege, hogy a t6mogatris igdnybevdtel6re jogosult szervezet a
tervezetl tdmogatiissal drintett sportfej leszt6si programjit, annak tervezett megval6suldsdl
megeloz6en benyrijtsa a j6vrihagyrist vegzo szervezel (szakszdvetsdg) fel6. Ene azdrt van
sztiksdg, mert ennek alapjAn, a tdmogat6s igdnybevdteldre jogosult szervezet kdr6s6re keri.ilhet
kidllitrisra a tAmogatAsi igazokis. aminek birtokiiban a trfunogat6 (a l6tvdny-csapatsport
tamogatdsAt megval6sit6 ad6z6) rdszdre kidllitott trimogatiisi igazoliisban szereplo dsszegig a
t{imogates ad6dve ds az azt kdveto hiirom ad6dv ad6jrib6l ad6kedvezmdnyt vehet ig6nybe.

Az irj verseny6vre sz6l6 Tao pitlyinat beadiis6nak hatrirideje szakrigi szdvetsdgenkdnt viiltoz6.

A Kertviirosi Sport Egylet RSplabda Szakosztrilya (szdkhely: ll65 Budapest. Orsika tdr l.
Il/l l.; ad6szrim: 18200755-l-421 nyilv.tart.sz.: 0l-02-0013532: statiszlikai szrimjel:
18200755-9312-521-01; sziimlaszrim:10918001-00000105-90510001; k6pviseli: Bacsa Pdter

elndk, a toviibbiakban: Egylet) a 2017. november 27. napjdn kelt leveldben jelezte, hogy rdszt

venne a Tao Tv. lehetosdgeit kihasznrllva egy fejleszt6sben. (1. szrimri mell6klet)

A fejlesztds helyszindiil Onkormdnyzatunk 6ltal tulajdonolt, 10074112 hrsz-ri, termdszetben a

I 163 Budapest, Sashalmi tdr 5. sz6m alatti Sashalmi Kdzdssdgi Termet jeldlte meg. (2. szdmit

metl6klet)
A szakosztAly cdlja, hogy megorizze a szervezett sportol6sra v6gy6. "amator" keretek kdzcitt

sportolni vrigy6 gyermekbdzist. de az dlsport irriny6ba hatiirozottan elktitelezett gyermekeket

is nevelni kezdje.
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A t<ibb dves sikeres mtikdddsiik ut6n az Egylet - kihaszniilva a Tao Tv. nyrijtotta lehet6s6geket
-. a 2017/2018. 6vben egy infrastrukturiilis fejlesztdst is be6pitene a programjiba, melyhez
Onkormrinyzatunk hozzlj6ruldsrit k6ri.

A tervezett beruh6ziis rrivid leirasa:

A Sashalmi Kcizdssdgi Terem hasznosit6,sit a2014.07.09. napjriLn aldirt 6s 2017.05.03. napj6n
m6dositott Uzemeltetdsi Szerz<jdds alapjriLrl a Sashalmi Piac Kft. v6gzi.
Az Egylet a Sashalmi Kcizcissdgi Terem egyik rendszeres bdrl6je.

A t6mogat6sb6l az alihbi l6tesitm6ny-fejleszt6st kiviinja megval6sitani :

- elektromoseredm6nyjelzo korszenisit6s
- Iabdafog6 h6l6 javit6s
- szertiLt fehijitris, korszeriisitds
- terem padlozat fehij itris (504 m2) tisztitds, piilyavonal fest6s

- rilttiz6 szaniterekcserdje, korszenisitdse
- ctltrtz6 kialakitds, riltdzopad vds6rliis

- <iltriz6 festds

A beruhrizris dsszesen brutt6 4.999.872,- Ft drtdkii (3. sz. melldklet)

A Tao Tv. 22lC $ (6) bekezd6se szerint:
,,(6) Ha az dpitdsi engeddlyhez kafift firg)i eszkdz beruhdzas, felrtjifis sportcdlti ingatlanra
irdnyul, a tdmogatdsi igazolds kiirllititsdnak feltdtele, hogt a tdmogatds igdnybevdteldre
jogosult szervezet vdllalja, hogt
a) a beruhdzds tizembe helyezdsdt k;vetd legaldbb 15 dvben az ad1kedvezmdny alapjdul
szolgdl6 beruhdzds rivdn iizembe helyezett ingatlan sportcdhi, elsddlegesen piaci alapon
tdrtdnd hasznos[tasdt - a b) pontban meghatdrozott kivdtellel is a (7) bekezddsben foglaltalcra
Jigtelemmel - fenntartja, valamint benyujtja a sportcdltl ingatlan tulajdonosdnak el1zetes

lrdsbeli hozzdjdruldsdt arrdl, hog't ete az iddtartamrd - a beruhdzds zembe helyezdsdt

kovetd 30 napon beliil - a Magtar Allam javdra az ingatlan-nyilvdntartdsba az igdnybe vett
ad6kedvezmdny mdrtdki ig j elzdlogl og kertil bej egyzdsre,

b) a beruhdzits iizembe helyezisdt kdvetd legalabb 15 ivben az addkedvezminy alapjdul
szolgdl1 beruhdzlts rdvdn iizembe helyezett sportcdl ingatlant iskolai ds didk-, f1iskolai'
egtetemi sport esemdnyek, szabadiddsport esemdnyek ds mal kizossdgi cdhi fttildnasen:
kulturdlis, turisztikai) esemdnyek lebonyolitdsa cd lj itbbl
ba) naponta a sportcdl ingatlan iizemidejdnek legaldbb 2l'%-dban ds dvente legaldbb l0
nap, vag)
bb) naponta a sportcdl ingatlan tizemidejdnek legaldbb l6%-dban is dvente legaldbb B nap,

vag!
bc) naponta a sportcdlti ingatlan iizemidejdnek legalabb 12%-aban is dvente legaldbb 6 nap

ingtenesen vagy kedvezmdnyes riron hasznositja,
c) bdrelt vagt mds jogcimen hoszndlt, nem a ldndny-csapatsportban milkiidd hivatrisos

sportszervezet tulajdondban dll6 ingatlan esetdn a sportcdlu ingatldnt piaci dron bireli vagy

mris jogclmen haszndlja, azzal, hogt a landny-csapatsporlban miikadd hivatdsos

sportszervezel dltal fizetett bdrleti, vagt a haszndlatdrt jdr6 egdb dij nem lehet alacsonyabb

a birelt vagt mds jogc[men haszndlt ldtesltmdnynek - idedrtve a tdmogatdsb6l finanszirozott
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d) a jelendrtdkdn legaldbb 5 millii .forint drtdkii tdrpgi eszkr)z feliljitds esetdn a (3)
bekezdisben meghatdrozott sportfej lesztdsi program benytijtdscival egtidej leg irdsban
nyilatkozik a sporrpolitikidrt felel1s miniszter vag) - az (l) bekezdis b)-d) 

-pontjdban

meghatdrozou tdmogatds igdnybevdteldre jogosult szervezet kdrelme esetdn - a ltindny-
csapatsport orszdgos sportdgi szakszdvetsdge feld arr6l, hogg a tdmogatasb'l megval6sul6
.feliljitdst legaldbb 5 dvig az eredeti rendeltetdsdnek megfelel6en hasznositja, valamint
benyilitja a sportcdlu ingatlan tulajdonosdnak el zetes irdsbeli hozzltjdruldsdt arydl, hopgt
erre az iddtartamra - afel jitott sportcil ingatlan iizembe helyezds kave6 30 napon beli)l -
az dllam javdra az ingatlan-nyilvdntartdsbo az igdnybe vett ad1kedvezmdny mdrtdkdig
j e lzdlogj o g ke rii I be i e gtzd sre,

beruhdzdsok eredmdnyekdnt megval6sul6 ldtesitmdnyeket is - a bdrleminyre vaEry mds
jogcimen tdrrdnd hasznalaffa esd tdnyleges drtdkcsokkenisi kr)ttsdgei ds milkriddsi kalrcdgei
asszegdnek 51%-dndl, .figyelembe vdve a ldtes[tmdny teljes ds a hivatdsos sportszeryezet dlt1l
t d nyle ge s e n igdnyb e ve t t kapac it d s dnak ardnydt,

e) a jelendrtdkdn legaldbb l0 milli6.forint irtdkii tdrgti eszkaz beruhdzds, .feltijitds esetdn a
(3) bekezddsben meghatdrozott sportfejlesztdsi program benytijttisdvat egidejiileg irdsban
nyilatkozik q sportpolirikadrt felel1s miniszter vag) - az (l) bekezdds b)-d) pontjdban
meghatdrozott tdmogatds igdnybevdteldre jogosult szervezer kirelme esetdn - a ldndny-
csapatsport orszdgos sportdgi szaktz1velsdge feld arr6l, hogt a sportcdlti ingatlanfejlesztdsre
nyllt ptilydzatot ir ki is a pdlydzati eljdrds eredmdnye atapjdn nyertes szemdllyel kar
szerzdddst a tdrg)i eszkiiz beruhdzds, feliljittis megvaldsitdstira. "

Az dpitdstgyi hat6sdg 2017.1 1 .27 . napjin kelt 6lkisfoglal6sa szerint a beruh{ziis nem dpit6si
enged6ly kdteles, ez6rt a fenti Tao Tv.22/C $ (6) bekezdds6ben ldv<i el6iriisok teljesit6se nem
felt6tele a megval6sit6snak.

A beruhrtris megval6sitiisiival az ingatlan tulajdonosa tovabbra is az Onkormdnyzat marad. A
kivitelez6s sor6n az alibbi feltdtelek el<iiriisa sztiks6ges az Egylettel szemben:

Egylet kdteles a kivitelez6s munkafolyamatait Budapest XVI. keriileti Polg6rmesteri
Hivatal Mtiszaki Ugyosztdlyrival, valamint az ingatlant Uzemeltet6 Sashalmi Piac Kft.-
vel egyeztetni es jovdhagyatnil
a kivitelezds a leheto legkevesebb ideig ds mdrtdkben akadrilyozhada a Sashalmi
Kdzrissdgi Terem hasznosit6srit. jelenlegi szol96ltatrisi szinvonaliit;
a megval6sitrissal kapcsolatos mindennemti kdltseget az Egylet viillal, beledrtve az
ezzel kapcsolatosan az Onkormenyzatot, mint tulajdonost 6rint6 kdltsdgeket is (pl.
tdritdsmentes ritadris Afa vonzata stb.);
a beruh6zds soriin olyan be6pitdsekre keriilhet sor, amelyek az ingatlan jelenlegi
berendez6seivel, tartoz6kaival arculatilag dsszhangban vannak 6s nem jiimak azok
sdriildsdvell
a tulajdonosi hozzitjltrulirs nem mentesiti az Egyletet az ot terhelo brirmely egydb
hat6s6gi engeddly megszerzdse al6l;
az Egyletnek sem megt6ritdsijoga nem keletkezik. sem pedig rri6pitdssel tulajdonjogot
nem szerezhet akkor sem, ha a beruhiiz6s elvdgz6sdt kdvet6 l0 dv eltelte utiin. a
jelenlegi szabrilyok szerint bontdsi hattrozat nem sztilethel;
Egylet az ingatlan haszniilat megsziindse esetdn sem bonda el az al:ala vegzefi
beruh6zrist, illetve ezen dpitdsi. ritalakitrisi beruhriz6srinak etlendrtdkdt az
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Onkorm6nyzat semmilyen jogcimen - jogalap n6lktiti gazdagodils cimdn sem tartozik
megtdriteni;
Onkormrinyzat semmilyen, a beruhdziis soriin toviibbiakban felmertil6, a Tao tv. riltal
el6irt feltdtelt nem vrillal, minden esetben ezen kdtelezettsdgek teljesitdsdre az Egylet
k<iteles.

Az ingatlan az 6nkormdnyzat vagyonkataszter6ben korldtozottan forgalomk6pes vagyon.
Az dnkormiinyzat vagyondr6l 6s a vagyontiirgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlisrir6l
2412009. (Vl. 25.) rendelete szerint:

,, 16.$(3)A korldtozottan forgalomkdpes vagtonldrggtak elklegenitdsdrdl, megterheldstril,
gazdasdgi tarsasdgba, nonprofit tdrsasdgba, egtes letbe rartind beviteldrdl, illerve
egtdb m6don firtdnd hasznositdsdr6l - a (1) is (10) bekezddsekben valamint a 19. $-
ban ds a 22. { (5)-(8) bekezdisdben, valaminr a 26-26/8. $-ban foglaltak kivdteldvel

- drrdkhatdrtdl fiiggetlen l o Kdpvisel6-testalet dbnt."

K6rem a tisztelt
szfveskedjen.

K6pvisel6-testtiletet. hogy az eloterjesztds tiirgyiiban diintdst hozni

Hatirozati Javaslatl Budapest Fovriros XVI. kerUleti Onkormdnyzat K6pvisel<i-testtilete
trimogatja a Kertv6rosi Sport Egylet Rtiplabda Szakoszt:ilya
(szdkhety: 1165 Budapest. Orsika tdr l. ll/ll.; ad6sziim: 18200755-l-
42; nyilv.tart.sz. : 0 I -02-00 I 3 5 32 ; statisztikai sz6mjel: I 8200755-93 I 2-
521-01 ; szimlaszim: I 09 I 800 I -00000 I 05-905 1 000 I ; kdpviseli: Bacsa

P6ter elndk, a toviibbiakban: Egylet) beruhrizdsi - fejlesztdsi terveit a

10074112 hrsz-ti. termdszetben a ll63 Budapest, Sashalmi tdr 5. szdm

atatti, kiz616lagos cinkormdnyzati tulajdonban 6ll6 ingatlanon ldvo

Sashalmi Kiizcissdgi Teremre vonatkoz6an az eloterjeszt6sben foglaltak
szerint.

A K6pviselo-testiilet a temogatAst kizrir6lag az ali$bi felt6telek egytittes

teljesit6se mellett adja meg:

Egytet kciteles a kivitelezes munkafolyamatait Budapest XVI- keriileti

Polg6rmesteri Hivatal Miiszaki Ugyosztrilyrival, valamint az ingatlant

tizemelteto Sashalmi Piac Kft.-vel egyeztetni 6s j6vrihagyatni;

a kivitelezds a lehet6 legkevesebb ideig ds mdrtdkben akadrilyozhatja a

Sashalmi K<izdss6gi Terem hasznositrisrit, jelenlegi szolgiiltat6si

szinvonal6t;
a megval6sitrissal kapcsolatos mindennemii kdlts6get az Egylet viillal'
bele6rtve az ezzel kapcsolatosan az Onkormdnyzatot, mint tulajdonost

6rint6 koltsdgeket is (pl. tdritdsmentes etad6s Afa vonzata stb.);

a beruhdz6s soriin olyan bedpitdsekre keriithet sor, amelyek az ingatlan
jelenlegi berendezdseivel, tartoz6kaival arculatilag tisszhangban vannak

6s nem j6rnak azok sdrtiles6vel;
a tulajdonosi hozzttjirulits nem mentesiti az Egyletet az ot terhelo

bdrmely egydb hat6sdgi enged6ly megszerzdse al6l;

az Egyteinek sem megtdritdsi joga nem keletkezik. sem pedig

rridpitdisel tulajdonjogot nem szerezhet akkor sem' ha a beruhiiz6s

elv6gz6sdt k<iveto l0 6v eltelte utiin' a jelenlegi szabrilyok szerint

bont6si hat6rozat nem sztilethet;
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A Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a Polgiirmestert, hogy tegye meg a
jelen hatiirozatban foglaltak szerinti, a palyazat benyLijtris6hoz
sztikseges jognyilatkozatok ds tulajdonosi hozzitjitruJiLs kiadrisiihoz
sztiks6ges intdzked6seket.

Hatrirido: 2018. mdrcius 3 l.
Felelos: Kov6cs Pdter polgdrmester
(egyszeni szotobbs6get igdnyel)

Budapest, 201 7. december 4.

L6ttam

Kovacs Pdter
polgiirmester

li*
Ancsin o

Jegyz<i \

Trirgyal6sra kijeliilt bizottsd gz Gazdasdgi is Pdnznpyi Bizottsltg
Kulturdlis ds Sport Bizottsdg

Melliklet:
I . sz. melldklet - Egylet kdrelme
2. sz. melldklet - tulajdoni laP

3. sz. mell6klet - becs[lt kdltsdgek

)

Egylet az ingatlan hasznrllat megszunese esetdn sem bontja el az lltala
vdgzett beruhrizrist, illetve ezen dpit6si, atalakitrisi beruh6ziis6nak
eltendrtdkdt az Onkormiinyzat semmilyen jogcimen - jogalap ndtktili
gazdagod6s cim6n sem tartozik megtdriteni;
0nkorm6nyzat semmilyen, a beruhiiziis soriin tov6bbiakban felmertilo,
a Tao tv. riltal eloirt feltdtelt nem viillal. minden esetben ezen
k6telezettsdgek teljesftdsdre az Egylet kdteles.
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Kovdcs P6ter
Polg6rmester ll r r 6sz6re

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
T6rgy: Kdrelem

Tisztelt Polgrirmester Ur!

ldtesitm6ny-fejleszt6st, dsszesen brutt6 4.999.872,- Ft 6rt6kben (riblezat
mell6kelve).

A fentiek alapjdn azzal a kdrdssel fordul a Kertvdrosi Sport Egylet Polg6rmester

U. fel6, hogy adjon tulajdonosi hozzijirulfust a fenti beruh6z6s

megval6sit6srihoz.

Budapest, 2077. november 27.

K<isz<inettel:

4o*
1 Bacsa Pdter

KSE elndke
Kortvirosi Sport Egylst

1165 Budapest,
Orsika ter 1. ll./11.

Ad6szem:1820075t142

A Kertviirosi Sport Egylet Rdplabda Szakosa6lya jelenleg a Sashalmi
K6ztiss6gi Teremn6l b6r16 6s a TAO t6mogat6sb6l szeretnd megval6sitani a
Sashalmi Krizoss6gi Teremben (1163 Budapest, Sashalmi t6r 5., hrsz:
100741/2.) az al6bbi:

- elektromos eredmdnyjelz6 korszertisit6s
- labdafog6 hril6 javit6s

- szertdr felirjitris, korszenisitds
- terem padl6zatfehijitris (504 m2) tisaitris, p6lyavonal festds

- tSltdz6 szaniterek csereje, korszenisit6se
- iiltdzl kialakitrls, rilt<izcipad v6s6rl6s

- riltdzS festds
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Nyomtatris l. oldal, dsszesen: I oldal

Minerva T6rinformatikai Rendszer
Budapest Friv6ros XVl. kertilet Onkorm6nyzata

Mdrelarenv:1

A e*6p 6j6koztatd ielleg0, mdsolata semmilyen hivalalos eliarasban nem haszoahato fell K6sz0[ az allami alapadatok lelhasznebseval.

Engeddly sz6ma: 17.210/1i2009

Budapest, 20'17 novenrber 30
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h+PADroao. Epit6siigyi Iroda.to'

-i Llar {e;r,

U gyntlzd : Schweigert Csab6n6
Telefon:
T6rgr:

Iktat6sz.:

4017-5t4
6pit6si enged6lyhez nem k<it6,tt
tev6kenys6916l tdj6koztatAs
6 /29938-o3 /zor7

Kertv5rosi Sport Egylet Riiplabda SzakosztSly
Budapest
Oreika t6r l..IL emelett1-ALt_6
1165 .lj-irn?sicr, I l;v,.:tr,

'ir..':vi lro.l;t

fisztelt cimzettt ,etz .t/. 2\
6/ztt171tr7-27;

--,:_.-
A Kerhdrosi Sport Erylet Rtiplabrla-szalrosrfrffiG-a"a"p"tt €rsikal6r r. II.

emelet 11 ajt6) kerelmez 6 r6szare, a benyrijtott iratok alapjdn t4i6koztatom. hogr a 1169
Budapest xvl. keriilet sashalmi t6r 5. szfm roo74r/z hrsz. alatti ingatlanon 6116

Sashalom Kdzijssdgi Terem alibbi fel6jtt6sa, fejleszt6se, korszer{isit6se:

elektromos eredm6nyjelz6 korszeriisit6se
labdafog6 h6l6 javit6sa
szertSr feltjit6s, korszeriisit6s
terem padl6zat fehijit6s (5o4 m), tisztiLis, p6lyavonal fest6s
6lt6z6 szaniterek cser6je, korszerfisit6se
<ilt<iz6 kialakit6sa 6s fest6se

az 6pit6siigyi 6s 6pit6sfeliigyeleti hat6s6gi elj6rrisokr6l 6s ellen6rz6sekr6l, valamint az 6pit6stiryi
hat6sigi szolg6ltat6sr6l s2616 3tz/zorz. (XL 8.) Kormdnyrendelet (tovlbbiakban: Rg,")
r.mell6klete alapjdn

6plt6si engedEly n6lktil v6gezhet6 tev6kenys6g.

K6rem tdj6koztat6so szives tudom6sulv6tel6t.

Tisztelettel :(i{'-St

,'i.du a

o
{'tc'

Budapest, zot7. november 27. ,g

trk Schweigert Csabdn6
irodavezet6

-1)(, ls.d

l4ude 1Wa,4'

zt(-t.//..2\, C C-.-
Budapest XVI. keraileti Polg6rmesteri Hivatal lEpit6siigyi Iroda

1163 Budapest, Havashalom utca 43. | 1. emelet 114-119. iroda

,/r->
*




