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EL6ZETES KIVONAT

a 2017. december 12-6n (kedden) a Budapest F6varos XVI. Keriileti Onkormanyzat

K6pviselotestiilet6nek Gazdas6gi ds P6nziigyi Bizotts6ga 18. sziLrnri nyilt til6sdn k6sztilt
jegyz6kdnyvbol

NAPIREND:9. Javaslat a Sashalmi K6ztiss6gi Terem sportfejlesa6s megval6sitAsfua,

valamint kapcsol6d6 nyilatkozatok 6s tulajdonosi hozzij rul|s KertvArosi

Sport Egylet rdsz6re t6rtdn6 kiaddsrira
El6terjesa6: Kovdcs P6ter polgiirmester
Etoad6: Koviics Raymund a Gazdas6gi 6s P6nztigyi Bizotts6g elndke

HATAROZAT:
389t2017. (XII. 12.) GPB

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormrtryzat K6pvisel<i-testiilet6nek

Gazdas6gi 6s Pdnzi.igyi Bizotts6ga az alttbbi hatitozati javaslatot a K6pvisel6-
testUletnek elfogadiisra javasolja:

,,Budapest F6varos XVI. keruleti Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete tdmogada a

Kertvdrosi Sport Egylet Riiplabda Szakosztrilya (szdkhely: 1165 Budapest,

Orsika t6r l. Il/ll.; ad6szim: 18200755-1-42; nyilv.tart.sz.:01-02-0013532;
statisztikai szdmjel: 18200755-9312-521-01; szrimlasz6m:10918001-00000105-
90510001; kdpviseli: Bacsa P6ter elndk, a tov6bbiakban: Egylet) beruhazasi -

fejlesa6si terveit a 10074112 hrsz-t, term6szetben a 1163 Budapest, Sashalmi t6r
5. sz6m alatti, kiztir6lagos dnkormrinyzati tulajdonban 6116 ingatlanon l6v6

Sashalmi Kdzciss6gi Teremre vonatkoz6an az el6terjesadsben foglaltak szerint.

A Kdpviselo-testtilet a t6mogatest kizirr.olag az alitbbi felt6telek egytittes

teljesit6se mellett adja meg:

. Egytet kdteles a kivitelez6s munkafolyamatait Budapest XVI. keriileti
Polgdrmesteri Hivatal Milszaki Ugyosa6ly6val, valamint az ingatlant tiaemeltet6

Sashalmi Piac Kft.-vel egyeztetni 6s j6vahagyatni;
. a kivitelezds a lehet6 legkevesebb ideig 6s m6rt6kben akadrilyozhatja a

Sashalmi K6zcissdgi Terem hasznosit6s6t, jelenlegi szolg6ltat6si sz(nvonakit;
. a megval6sitdssal kapcsolatos mindennemti kdlts6get az Egylet v6llal,

bele6rtve az ezzel kapcsolatosan az Onkormanyzatot, mint tulajdonost 6rint6

kritts6geket is (pl. t6rit6smentes 6tadas Afa vonzata stb.);
. a beruhiiz6s sor6,n olyan bedpit6sekre keriilhet sor, amelyek az ingatlan
jelenlegi berendez6seivel, tartoz6kaival arculatilag dsszhangban vannak 6s nem

j6mak azok s6riil6s6vel;
. a tulajdonosi hozz6j6rul6s nem mentesiti az Egyletet az 6t terhel6 barmely egy6b

hatosigi enged6ly megszerz6se al6l;
. az Egyletnek sem megt6rit6si joga nem keletkezik, sem pedig r66pit6ssel

tulajdonjogot nem szerezhet akkor sem, ha a beruh6ziis elvdgzdsdt kdvet6 l0 6v eltelte

uten, a jelenlegi szabrilyok szerint bontasi hatarozat nem sziilethet;
. Egylet az ingatlan haszndlat megszrindse eset6n sem bontja el az iitala
v6gzett beruh6zdst, illetve ezen 6pit6si, ritalakit6si beruhaz6s6nak ellendrtdk6t az



Onkorm6nyzat semmilyen jogcimen - jogalap n6lktili gazdagod6s cim6n sem

tartozik megtdriteni;
. Onkorm6nyzat semmilyen, a beruh6z6s sor6n tovribbiakban felmeriilo, a Tao tv.
riltal el6irt felt6telt nem viillal, minden esetben ezen kcitelezetts6gek teljes(t6s6re az

Egylet kdteles.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a Polg rmestert, hogy tegye meg a jelen

hat6rozatban foglaltak szerinti, a pfilyAzal benyrijt6srihoz sziiksdges

jognyilatkozatok 6s tulajdonosi hozzdjirulis kiad6sahoz sztiks6ges

intdzked6seket."

Hat6rid6: 201 7. december 13. Kt til6s
Felelos: Kovdcs Raymund a Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizottsiig eln6ke
(4 igen, 0 nem, 0 tart6zkodiis)

kmf.

Kovrics Raymund sk.

Gazdas6gi 6s P6nztigyi Bizotts6g elndke

A kivonat hitel6iil:

Dr. Hajducsek-L6posi
Gazd6lkod6si Ugyo
Budapest, 201 7. decem
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