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ELOZETES KTVONAT

a 2011 . december 12-6n (kedden) a Budapest F6varos XVI. Keriileti Onkormrinyzat
Kdpvisel6testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnztigyi Bizottsiiga 18. sz6mri nvilt iil6s6n k6sziilt
jegyz6kdny"ub6l

NAPIREND: 10. Javaslat a B6tony u. 1-3. sz6m alatti sporftelepen tcirtdn6 beruhaz6s
megval6sitris6ra, valamint kapcsol6d6 nyilatkozatok 6s tulajdonosi
hozzi46n:J,is IKARUS BSE r6szdre t<jrt6n6 kiad6srira
El6terj eszt6: Kov6cs Pdter polg6rmester
El6ad6: Kov6cs Raymund a Gazdasdgi ds P6nziigyi Bizottsiig elndke

HATAROZAT:
390n0fi- (xrr. 12.) GPB

Budapest F6varos XVL kertileti Onkormiinyzat Kdpvisel6-testtilet6nek
Gazdasrigi 6s P6nziigyi Bizotts6ga az al bbi hat|rozati javaslatot a K6pvisel6-
testiiletnek elfogaddsra javasolja:

,,Budapest F6vdros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete t6mogatja
az IKARUS BSE (sz6khely: 1165 Budapest, Biitony u. 1-33.;
ad6szrim:19807135-l-41; nyilv.tart.sz.: 0l-02-0000835; statisztikai szamjel:
19807135-9312-521-01; kdpviseli: Svantner Istvri.n elndk; a tov6bbiakban:
Egyestilet) 6pit6si enged6lyhez ktittitt, rij kondicion616 terem 6pit6se 6s

berendez6se beruhdz:isi terv6t a Biltony utca 1. sz6m alatti (lstv6n kir6ly utca
24., Lot€r utca 2.), 10685412 hrsz-li, 50000 m' tedilett, kivett sporttelep
megnevez6sri, kizrir6lagos onkorm6nyzati tulajdonban 6l[6 ingatlanon az

eloterjesadsben foglaltak szerint.

A Kdpvisel6{esttilet a temogatest kizfu6lag az alibbi felt6telek egyiittes
teljesitdse mellett adja meg:

le.

.Az Egyesiilet ktiteles a tiirsas6gi ad6r6l 6s az osztaldkad6r6l sz6l6 1996.6vi
LXXX. tdrvdny (a tovdbbiakban: Tao Tv.) 221C. $ szakasz6ban foglalt, az

6pit6si enged6lyhez k6tdtt, sportcdhi ingatlanra iranyul6 beruhaziis

trimogat6s6nak felt6tel6t k6pez6 v6llal6sok megt6tel6re - kiildntisen a legal6bb
15 6ven keresztiil trirt6n6 hasznosit6s, a kdzriss6gi c6hi esem6nyek

lebonyolit6s6ra tcirt6nS biztositiis, az ingatlan piaci aron val6 b6r16se, az

ingatlanfej tesztdsre tdrtdn6 nyill p6ly t'zar kiirisa, az iizembe helyez6s hat6rideje,

beruhaz6s 6tad6sa - amelyeke vonatkoz6an a t6mogat6s elnyer6se eset6n az

OnkormriLnyzattal meg6llapod6st k6t;
. Egyesiilet kdteles a kivitelez6s munkafolyamatait Budapest XVI. keriileti
Polgarmesteri Hivatal Mfiszaki Ugyosztdlyaval egyeztetni 6s j6v6hagyatni;
.a megval6sit6ssal kapcsolatos mindennemti kolts6get az Egyesiilet v6llal,
beledrtve az ezzel kapcsolatosan az Onkormdnyzatot, mint tulajdonost 6rint6

krilts6geket is (pl. t6rit6smentes 6tadris Afa vonzata stb.);
. a beruh6z6s soriin olyan bedpitdsekre kertilhet sor, amelyek az ingatlan
jelenlegi berendez6seivel, tartozdkaival arculatilag 6sszhangban vannak ds nem
j6mak azok sdriilds6vel;



. a tulajdonosi hozz jitrul s nem mentesiti az Egyesi.iletet az 6t terhel6 b6rmely egy6b

hat6sigi enged6ly megszerzdse al6l;
.az Egyestiletnek sem megt6ritesi joga nem keletkezik, sem pedig rri6pitdssel

tulajdonjogot nem szerezhet akkor sem, ha a beruhiizis elvdgzdsdt kdveto l0 6v eltelte

utin, a jilenlegi szab6lyok szerint bont6si hatirozat nem sziilethet;
. Egyestilet az ingatlan hasznrilat megszfin6se eset6n sem bontja el az 

'llalavdgiett beruhriarisi, illetve ezen 6pitdsi, 6talakitdsi beruhaz6sinak ellen6rtdkdt az

Onkormdnyzat semmilyen jogcimen - jogalap n6lktili gazdagodis cim6n sem

tartozik megtdriteni;
. Onkorman'yzar semmilyen, a beruh6zris sorin tovribbiakban felmeriil6, a Tao W. 6ltal

eloirt felt6teit nem vrillal, minden esetben ezen kotelezettsdgek teljesit6s€re az Egyesiilet

kdteles.

A K6pvisel6-testiilet felhatalm azza a Polglrmestert, hogy 2018 01'01'-jei

hat6llyal tegye meg a jelen hatirozatban fogtaltak szerinti, a p|lyiaat

benytjt6srihozsztiks6gesjognyilatkozatok6stulajdonosihozzi4ttru|6s
kiad6s6hoz sztiks6ges int6zkeddseket, valamint a temogads elnyer6se eset6n 6s

annak idejdre, de maximum 15 6vre az ingatlan hasznrilat6nak a hat6lyos

rendelkezesek szerinri 6s a 2018.01.01. napj6val felek k6z6tt l6trejdv6 Berleti

Szerz6d6s keretein beliili biaosit6sara."

Hatirido:2017. december 13. Kt. iil6s

Felel6s: Kovtics Raymund a Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizotts6g eln6ke

(3 igen, 0 nem, I tart6zkodris)

HATAROZAT:
39U2017. (xII. 12.) GPB

Budapest F6varos xvl. kertileti onkormanyzat Kdpvisel6-testiilet6nek

Gazdas6gi6sPdnziigyiBizotts6gaaza|ibbihatfuozalijavaslatotaK6pvisel6.
testiiletnek elfo gad6sra javasolj a:

,,Budapest F6varos XVI. kertileti onkormrinyzat K6pvisel6+estiilete temogatja

M IKARUS BSE (sz6khely: 1165 Budapest' Britony.. u' 1-33;

ad6sz6m:19807111_t-at;'nyilv.tart.sz.: 01-02-0000835; statisztikai szamjel:

19807135.9312-521-01;k6pviseli:Svantnerlstv6neln<jk;atov6bbiakban:
Egyesiilet) cpitosi engeaoly^trez nem ktittitt, miifiives 6s fiives pr[lydk, tilt6z6

r"j,,ijiteru, valamint ij ietoto. kij6r6 telepit6se beruhrizisi terveit a B6tony

utca I . sz6m 
"rutti 

irrt*a" kir6ly utca 24., L616r utca 2.), 106854/2 hrsz-ri, 50000

m'zteriiletii,kivettsporttelepmegnevez6sii'valamintaBudapestXVl'keriilet'
BAtony utca :. sz# alatti 

^(trl--git 
ut"u 147 '' L6tdr utca 4')' i06854/1 hrsz-ti'

34226m2teriiletrikivettsporttelepmegnevez6sii,kiz6r6lagosdnkorm6rryzati
tulajdonban 6ll6 ingatlanokon az el6terjeszt6sben foglaltak szerint'

AK6pvisel6+esttiletatemogatestkizar6lagazalibbifelt6telekegyiittes
teljesit6se mellett adja meg:

.Egyesrilet koteles a kivitelez6s munkafolyamatail B.r9.P:"1, 
1-v,.I^._l:tu"ti

Pofrirmesteri Hivatal Mtiszaki Ugyoszt6lydval egyeztetni 6s j6vd'hagyatnt;



.a megval6sit6ssal kapcsolatos mindennemf k6lts6get az Egyesiilet v6llal,

bele6rtve az ezzel kapcsolatosan az onkorm6nyzatot, mint tulajdonost drinto

k<ilts6geket is (pl. t6rit6smentes 6tadds Afa vonzata stb.);

'a beruhriaris soriin olyan be6pit6sekre keriilhet sor, amelyek az ingatlart

jelenlegi berendez6seivel, tartoz6kaival arculatilag dsszhangban vannak 6s nem

j6mak azok s6riil6s6vel;
". 

u tulujdonori hozz j rulhs nem mentesiti az Egyesiiletet az 6t terhel6 b6rmely egy6b

hat6srigi enged6ly megszerzdse al6l;
.az E--gyesiiletnek sem megt6rit6si joga nem keletkezik, sem pedig re6pitdssel

tulajdoijogot nem szerezhet ukko. r"r, ha a beruhiizis elv6gz6s6t kdvet6 10 6v eltelte

utrin, ajLlenlegi szabilyok szerint bont6si hatirozat nem sziilethet;
. Egyesf.ilet L ingatian hasznrllat megszrinese eset6n sem bontja el az iltala

v6g'zett beruh6z6si illetve ezen 6pit6si, 6talakit6si beruhi26sdnak ellen6rt6k6t az

Onkorm6nyzat semmilyen jogcimen - jogalap nilkiili gazdagodds cimdn sem

tartozik megt6riteni;
. 6nkorm6n'yzat semmilyen, a beruh6zis soriin tov6bbiakban felmeriil6, a Tao W. riltal

eloirt felt6teit nem v6llal, minden esetben ezen ktitelezetts6gek teljesit6s6re az Egyestilet

koteles.

A K6pviselS+esttilet felhatalm azza a Polgitmestert, hogy 2018'01 01 -jei

hatdllyaltegyemegajelenhat5rozatbanfoglaltakszerinti,apiiyiaat
benyrijt6s6hoz sztiks6ges jognyilatkozatok ds tulajdonosi hozziilin1ulfls

kiad6s6hoz sziiks6ges int6zked6seket "

Hatririd6: 2017. december 13. Kt. iil6s

Felel6s: Kovdcs Raymund a Gazdasdgi 6s Pdnziigyi Bizotts6g elnoke

(3 igen, 0 nem, 1 tart6zkodes)
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Kov6cs RaYmund sk.

Gazdasigi 6s P6nztigyi Bizottsiig elntike
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