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Budapest F6viros XVI. keriileti Onkorminyzat
Kultur6lis 6s Sport Bizottsriga

Kiyonat

a Kulturilis 6s Sport Bizotts6g 2017. deeember 11-i iil6s6n k6sziilt jegyzr6ktinyv6b6l:

Napirend:

17' Javaslat a B:itony u. 1-3. szrim alatti sporttelepen ttirt6n6 beruhizis megval6sitisira, valamint
kapcsol6dti nyilatkozatok 6s tulajdonosi hozzijdrul6s IKARUS BSE r6sz6re ttirt6n6 kiadisira

HATAROZAT
355t2017 . (X[. 11.) KSB
Budapest Foviiros XVI. keriileti 0nkormdnyzat Kepviselo-testiilet6nek Kultur6lis 6s Sport Bizotts6ga javasolja a
K6pviselo-testtiletnek, hogy t6mogassa az IKARUS BSE (sz6khely: 1165 Budapest, Britony u. l-33.;
ad6sz6m:19807135-l-41; nyilv.tart.sz.: 01-02-0000835; statisaikai sz6mjel: 1980713 5-9312-521-01; k6pviseli:
Svantner Istv6n elndk; a tovabbiakban: Egyesiilet) 6pit6si enged6lyhez ktitiitt, rij kondicionrll6 terem 6pit6se 6s
berendez6se beruh6zrisi terv6t a B6tony utca I . szim alatti (Iswrin kiriily utca 24., L6ter utca 2.), 10685412 hrsz-

'i, 
50000 m'?terliletri, kivett sporttelep megnevezdsri, kizrir6lagos Onkorm6nyzati tulajdonban 6l16 ingatlanon az

eloterjesadsben foglahak szerint.
A K6pviselo-testtilet a t6mogat6st kizfu6lag az allbbi feltdtelek egyiittes teljesitdse mellett adja meg:
- Az Egyesiilet kdteles a t6rsasfgi ad6r6l 6s az osztaldkad6r6l sz6l6 1996. dvi LXXXI. tdrvdny (a
tov:ibbiakban: Tao Tv.) 221C. Q szakaszihan foglalt, az ipitdsi engeddlyhez kdtdtt, sportc6lI ingatlanra iriinyul6
beruhiiziis tamogat6siinak felt6tel6t kdpezo v6llal6sok megt6tel6re - ktikin<isen a legalibb 15 6ven kereszttil
tcirtdno hasznosftris, a kdzOssdgi cdhi esem6nyek lebonyolit6s6ra tdrt6no biztosit6s, az ingatlan piaci 6ron val6
b6rl6se, az ingatlanfej lesadsre tdrtdno nyilt pilyizat kiir6sa, az iizembe helyezds haiirideje, beruh6z6s 6tadiisa -
amelyekre vonatkoz6an a t6mogat6s elnyerdse esetdn az Onkorm inyzattal meg6llapodrist kdt;
-. Egyesulet kdteles a kivitelezds munkafolyamatait Budapest XVI. ker0leti Polgiirmesteri Hivatal Miiszaki
Ugyosztrilyrival egyezletni 6s j6vrihagyatni;
- a megval6sit6ssal kapcsolatos mindennemii koltsdget az Egyesiilet v6llal, beleirrve az ezzel
kapcsolatosan az Onkormtmyzatot, mint tulajdonost 6rint6 k<ilts6geket is (pl. tdritdsmentes atadAs Afa vonzata
srb.)i
- a beruh6z6s sor6n olyan be6pit6sekre kertilhet sor, amelyek az ingatlan jelenlegi berendez6seivel,
tartoz6kaival arculatilag cisszhangban vannak ds nem jiirnak azok s6rtil6sdvel;
- a tulajdonosi hozzijbrul{s nem mentesiti az Egyesiiletet az ot terhelo brirmely egydb hat6s6gi enged6ly
megszerzise al6l;
- az Egyesiiletnek sem megt6rit6sijoga nem keletkezik, sem pedig rridpit6ssel tulajdonjogot nem szerezhet
akkor sem, ha a beruhiiziis elv6gz6sdt krivet6 l0 6v eltelte utrin, ajelenlegi szabrlLlyok szerint bont6si hatirozat
nem sziilethet;
- Egyestilet az ingatlan haszn6lat megsziindse esetdn sem bontja el az iltala v|gzett beruh6z6st, illetve ezen
dpit6si, 6talakitisi beruh6aiis6nak ellen6ndket az Onkormdnyzat semmilyen jogcimen - jogalap n6lkiili
gazdagod6s cimdn sem tartozik megt6riteni;
Onkorm6nyzat semmilyen, a beruh6z6s sor6n tov5bbiakban felmeriiki, a Tao tv. 6ltal eloirt felt6telt nem viillal,
minden esetben ezen kotelezetts6gek teljesit6s6re az Egyesiilet kdteles.

Haterid6: 2017. december 13-i Kt. iil6s
Felel6s: HorvSth Jinos Bizottsigi elncik
SzavazSs: 5 igen,0 nem, 0 tart6zkodis

Budapest, 2017. december I l.

Horvrith Jinos s.k Antal6czy Csaba s.k.
Bizottsiig elndke jegyzokcinyv-hitelesit6

A kivonat ld

as
olglrmesteri Kabinetvezetii



Budapest F6viros XVI. keriileti Onkorminyzat
Kulturilis 6s Sport Bizotts:iga

Kiyonat

a Kulturilis 6s Sport Bizottsig 2017. december I l-i iil6s6n k6sziilt jegyz6ktinyv6b6l:

Napirend:

16. Budapest XYI. keriilet Bitony utca 1-3. szim alatti, 106854/1 6s f06854/2 hrsz-t ingatlanok egyiittes
b6rbead6s{ra kiirt nyilvinos egyfordul6s p6ly6zat eredm6ny6nek meg{llapitisa

HATAROZAT
336t2017. (Xil. 11.) KSB
Budapest Ftjvriros XVI. keriileti 0nkormrinyzat Kdpviselo-testiilet6nek Kultu16lis 6s Sport Bizotts6ga javasolja a

K6pviselo+esti.iletnek, hogy tamogassa az IKARUS BSE (sz6khely: I165 Budapest, Britony u. 1-33.;
ad6sz6m:19807135-l-41; nyilv.tart.sz.: 0l-02-0000835; statisztikai szSmjel: 19807135-9312-521-01; k6pviseli:
Svantner Iswin elndk; a tovrlbbiakban: Egyesiilet) 6pir6si enged6lyhez nem ktittitt, miifiives 6s fiives pdlyik,
tilttiz6 feltjit:isa, yalamint [j j6t6kos kijir6 telepit6se beruhrizisi terveit a Bdtony utca l. sziim alani (lstviin
kirrily utca 24., Li5tlr iurca 2.), 106854/2 hrsz-ir, 50000 m'? teriiletii, kivett spomelep megnevez6st, valamint a
Budapest XVI. kertilet, B6tony utca 3. szim alatti (Margit utca 147., L6tdr utca 4.), 106854/l hrsz-'i,34226 m'1

teriiletii kivett sporttelep megnevez6sii, kizriLr6lagos dnkorm6nyzati tulajdonban iil16 ingatlanokon az
eloterjesa6sben loglaltak szerint.

A Kdpvisel6+estiilet a tamogatast kizir6lag az al{bbi feltdtelek egytittes teljesit6se mellett adja meg:
- Egyesiilet kdteles a kivitelez6s munkafolyamatait Budapest XVI. kertileti Polg6rmesteri Hivatal Miiszaki
Ugyosarily6val egyeztetni 6s j6v6hagyatni;
- a megval6sitiissal kapcsolatos mindennemii kdlts6get az Egyesiilet v6llal, bele6rwe az ezzel

kapcsolatosan az dnkormdnyzatot, mint tulajdonosl 6rinto kdlts6geket is (pl. t6ritismentes iitadiis Afa vonzata
stb.);
- a beruh6zSs sorin olyan be6pit6sekre keriilhet sor, amelyek az ingatlan jelenlegi berendez6seivel,
tartozikaival arculatilag Osszhangban vannak 6s nem jiimak azok s6rtil6s6vel;
- a tulajdonosi hozzijirulis nem mentesiti az Egyestiletet az ot terheki birmely egy6b hat6s6gi engeddly
megszerz6se al6l;
- az Egyestiletnek sem megl6rit6sijoga nem keletkezik, sem pedig rri6pitdssel tulajdonjogot nem szerezhet

akkor sem, ha a beruhiizis elv6gz6s6t kdveto l0 dv eltelte utAn, ajelenlegi szabrilyok szerint bontisi hatlrozat
nem szlilethetl
- Egyestilet az ingatlan haszn6lat megsziin6se ese16n sem bontja el az riltala v6gzett beruhizist, illewe ezen

6pitesi, 6talakitrisi beruhiiz6s6nak ellen6rt6k6t az Onkorm6nyzat semmilyen jogcimen - jogalap n6lkiili
gazdagodris cim6n sem tartozik megl6riteni;
- Onkorminyzat semmilyen, a beruhaz6s soriin tov6bbiakban felmeriil<i, a Tao tv. riltal el6irt felt6telt nem

viillal, minden esetben ezen kdtelezetts6gek teljesitis6re az Egyestilet kdteles.

Hatirid6:2017. december l3-i Kt. iil6s
Felel6s: Horvrith Jenos Bizottsagi elntik
Szavaz6s: 5 igen,0 nem, 0 tart6zkodris
Budapest, 2017. december I l.

Horvith Jinos s.k
Bizottsiig elnoke

A kivonat hite uli

b6 anl ils

Antal6czy Csaba s.k.
jegyzokdnyv-hitelesito

olgirmesteri Kabinetvezet6


