
Budapest F6viros XVI. keriileti 6nkorminyzat
Kulturilis 6s Sport Bizottsdga

Kiyonat

a Kulturrilis 6s Sport Bizottsig 2017. december 11-i iil6s6n k6sziilt jegyz6ktinyv6b6l:

Napirend:

15. Javaslat a Sashalmi Ktiztiss6gi Terem sportfejleszt6s megval6sitis6ra, valamint kapcsol6d6
nyilatkozatok 6s tulajdonosi hozzijrirul6s Kertvdrosi Sport Egylet r6sz6re ttirt6n6 kiad6sira

HATAROZAT
3s3t2017. (xr. rr.) KSB
Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo{estiilet6nek Kultur6lis ds Sport Bizotts6ga javasolja a
Kdpvisel6{esttiletnek, hogy t6mogassa a Kertvirosi Sport f,gylet Rtiplabda Szakosztilya (szdkhely: ll65
Budapest, Orsika t6r 1. IUll.; ad6szim: 18200755-1-42; nyilv.tart.sz.: 01-02-0013532; statisztikai sziimjel:
18200755-9312-521-01 ; szemlasz6m:10918001-00000105-90510001; kdpviseli: Bacsa Pdter elncik, a
tov6bbiakban: Egylet) beruh6z6si - fejlesztdsi teweit a 10074112 hrsz-ri, term6szetben a I 163 Budapest, Sashalmi
t6r 5. sziim alatti, kiz6r6lagos dnkorm6nyzati tulajdonban 6116 ingatlanon ldvri Sashalmi Kozdss6gi Teremre
vonatkoz6an az el6terjesadsben foglaltak szerint.
A K6pviselo{esti.ilet a tamogat6st kizir6lag az al bbi felt6telek egytittes teljesit6se mellett adja meg:
-.. Egylet k6teles a kivitelezds munkafolyamatait Budapest XVI. keriileti Polg6rmesteri Hivatal Miiszaki
Ugyoszt6ly6val, valamint az ingatlant i.izemelteto Sashalmi Piac Kft.-vel egyeztetni ds j6vrihagyatni;
- a kivitelezds a leheto legkevesebb ideig ds mdrtdkben akadrilyozhatja a Sashalmi K<izdssdgi Terem
hasznositSs6t, jelenlegi szolg6ltatiisi szinvonal6t;
-.. a megval6sit6ssal kapcsolatos mindennemfi kOltsdget az Egylet v6llal, be]edrtve az ezzel kapcsolatosan az
Onkorm6nyzatot, mint tulajdonost 6rinto kdltsdgeket is (pl, t6ritdsmentes atadas Afa vonzata stb.);
- a beruh6zris sor6n olyan bedpitdsekre kertilhet sor, amelyek az ingatlan jelenlegi berendezdseivel,
tartozdkaival arculatilag cisszhangban vannak 6s nem jiirnak azok sdriil6s6vel;
- a tulajdonosi hozzdjirulis nem mentesiti az Egyletet az ot terhelo birmely egy6b hat6s6gi enged6ly
megszerzdse al6l;
- az Egyletnek sem megtdritdsi joga nem keletkezik, sem pedig r66pit6ssel tulajdonjogot nem szerezhet
akkor sem, ha a beruhiizris elv6gzds6t krivet6 l0 dv eltelte ut6n, a jelenlegi szabrilyok szerint bont6si hatirozat
nem sztilethet;
- Egylet az ingatlan haszniilat megsziindse esetdn sem bontja el az 6,ltala yegzefi beruh6ziist, illetve ezen

6pft6si, 6talakitisi beruh6z6srinak ellenertek6t az Onkormdnyzat semmilyen jogcfmen - jogalap n6lkiili
gazdagodas cimdn sem tartozik megtdriteni;
- Onkormr{nyzat semmilyen, a beruh6zSs sor6n toviibbiakban felmeri.ilo, a Tao tv. riltal ekifrt felt6telt nem

viillal, minden esetben ezen kotelezetts6gek teljesitds6re az Egylet kdteles.

Hattrid6: 201'7 . december l3-i Kt. [il6s
Felelos: Horviith Jiinos Bizottsigi elnok
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