
határozat 1. számú melléklete 

NYILATKOZAT 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01) tulajdonos 
képviseletében dr. Kocsis Máté polgármester, a Képviselő-testület 65/2017. (111.09.), 
149/2017. (VI.08.) és a ..../2017. (XII.19.) számú határozatai alapján-a 2017. november 28-
án kelt nyilatkozatot kiegészítve - az alábbi 

A Képviselő-testület 65/2017. (111.09.) számú határozatának 2. pontjában foglaltak szerint a 
tulajdonos önkormányzat úgy döntött, hogy a Budapest, VIII. kerület, 36713/0/A/3 és 
36713/0/A4 helyrajzi számú, a valóságban Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám alatt 
található 530 m alapterületű helyiséget pályázat útján, kizárólag sporttevékenység végzése 
céljából kívánja hasznosítani. 

A Képviselő-testület 149/2017. (111.09.) számú határozatának 3. pontjában foglaltak szerint a 
pályázatot a HOBBI VÍVÓ SPORTEGYESÜLET megnyerte, ezért az önkormányzat vele 
bérleti szerződést kötött. A szerződésben a tulajdonos önkormányzat rögzítette, hogy a helyi-
séget kizárólag sportcélra adja bérbe, ezáltal biztosítva a helyiséggel kapcsolatos hosszú távú 
tulajdonosi terveit. 

A - 2017. november 28-án kelt nyilatkozatot kiegészítve - , figyelemmel a Képviselő-testület 
—/2017. (XII.19.) számú határozatában foglaltakra nyilatkozom, hogy az Önkormányzat az 
ingatlant - annak vívóteremmé alakítását eredményező fejlesztést követően - 15 évig kizáró-
lag sporttevékenység végzése érdekében (sportcéllal) fogja működtetni. 

Budapest, 2017. december 19. 
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határozat 2. számú melléklete 

Iktatószám: SBF/1253/2017-NFM_SZERZ 

8. számú melléklet 

A beruházással érintett ingatlan tulajdonosának nyilatkozata 

Alulírott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (képviseli: dr. Kocsis 

Máté polgármester) az SBF/1253/2017-NFM SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés 

alapján a „társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló Káptalanfiiredi Kézilabda 

Utánpótlás Központ létesítéséhez biztosított társasági adókedvezmény önrészének 

kiegészítése" tárgyú beruházással érintett, Balatonalmádi külterület 0114/5 helyrajzi számú, 

természetben a 8220 Balatonalmádi, Somfa utca 1. szám alatti ingatlan tulajdonosaként 

tudomásul vesszük, hogy a fenntartási időszak alatt a Támogatás terhére létrejött beruházást 

csak a Veszprém Handball Team, mint Kedvezményezetten keresztül megkért, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató által megadott előzetes írásbeli jóváhagyással és a 

Kedvezményezettet terhelő kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, 

adhatja bérbe, vagy más használatába, illetve terhelheti meg. 

Budapest, 2017. 
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