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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonát képezik a  36713/0/A/3 es 36713/0/A/4  hrsz.-on nyilvántartott, természetben a 
Budapest  VIII. kerület,  Kt-tidy  utca  3.  szám alatt található  221 m2  alapterületű pinceszinti és 
309 m2  alapterületű földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségek, amelyek az ingatlan-
nyilvántartásban üzlet  es  tároló megnevezéssel szerepelnek. 

A  fenti helyiségek bérlője a Belvárosi Vívó Sportegyesület (székhely:  1111 Budapest, 
Budafoki út  14.  IV/1A; adószám:  18650820-1-43;  nyilvántartási szám:  01-02-0015814; 
képviseli: Selmeci Tibor Iván elnök, Gáborján  Rita  társelnök). Bérlő a helyiségeket a  2017. 
augusztus  30.  napján kelt, határozatlan idejű bérleti szerződés alapján bérli, amelyet a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  149/2017.  (VI.08.) számú határozata alapján kötött. 
A  helyiségeket a bérlő vívóterem és kapcsolódó szakmai és sporttevékenységek, továbbá 
iskolavivás céljára használja. 

A 36713/0/A/3  hrsz.-ú helyiség után az Önkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége 

38.709,-  Ft/hó, a  36713/0/4/4  hrsz.-ú helyiség után pedig  54.111,-  Ft/hó. 

Bérlő  2018.  január  19.  napján bérbeszámítást kötött, mely alapján  27.44.094,-Ft  + 

7.355.906,-Ft  ÁFA összeget  2018.  március 1-től havonta, a bérleti jog fennállása alatt a fenti 
helyiségek bérleti díjába  115  hónapon keresztül  237.180,-Ft  nettó bérleti díj összegig 
beszámítják. Fentiek alapján a bérbeszámítási idő lejártáig még  93  hónap van hátra. 

A  Belvárosi Vívó Sportegyesület  2019,  január  7.  napján kelt kérelmet nyújtott be a tárgyban 
megjelölt helyiségek felújítási munkáinak saját költségen történő elvégzéséhez.  A  bérlő 
kérelmében előadta, hogy  2019.  októberében pályázott a  Magyar  Vívó Szövetség 
„sportlétesítmény-fejlesztési igények  2020"  tárgyban kiírt pályázatára.  A  pályázat keretében 
55,8  millió forint összegű támogatás nyerhető el, amellyel színvonalasabbá tehetnék a 

vívótennüket, akár versenyeket is képesek lennének rendezni. 

A  pályázat mellékleteként a Belvárosi Vívó Sportegyesületnek be kell nyújtania a helyiségek 
tulajdonosának hozzájárulását a helyiségek felújításához.  A  pályázati összegből az alábbi 
beruházásokat kívánja a bérlő elvégezni: 

Sorszám Tervezett beruházás: Összeg: 

I. légfüggöny a bejáratnál 2,0  m  Ft 

2. klima rendszer kiegészítése 3,0  m  Ft 

3. zajvédő fal és burkolat az udvarba (klíma kültéri egység miatt) 1,5  m  Ft 

4. pince falak felületképzése 3,5  m  Ft 

5. pince aljzat kiegyenlítése, burkolása 2,0  m  Ft 

6. szülői váró helyiségbe falburkolat 3,0  m  Ft 

7. 7  db fémpást 7,0  m  Ft 

8. orvosi, fegyvermesteri szoba, raktár gép szellőzése 3,0  m  Ft 

9. tervezés (beruházási összeg  5%-a) 2,5  m  Ft 

10. utcai, udvari biztonsági rács (motoros) cseréje 3,5  m  Ft 
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IL szagelszívó, kivezetés a tető fölé  alpin  technológiával 4,0 in Ft 

12. fal kibontása, raktárhelyiség alakítása 1,0  m  Ft 

13. tűzjelző 3,8  m  Ft 

14. gázcsövek rögzítése, felülvizsgálata 1,0  m  Ft 

15. páramentesítés 2,5  m  Ft 

16. álmennyezet (hangszigetelés) a vívótennekben 3,5  m  Ft 

17. zuhanyzó, pissoir elválasztó falak 1,0  m  Ft 

18. utcai bejárat is porta felújítása biztonsági zárakkal 3,5  m  Ft 

19. 2  db falépcső cseréje acél lépcsőre 5,0  m  Ft 

Összesen: 55,8  m  Ft 

A  fenntartási nyilatkozat kiadása esetén az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
bérleti jogviszony megszűnése esetén is vívóterem céljára hasznosítja a helyiséget, azt nem 
idegeníti el, nem alakítja át. 

A  Belvárosi Vívó Sportegyesület jelenlegi bérleti díj előírása 344.262.-Ft/hó+ÁFA, melyből 
a bérbeszámítási megállapodás alapján bérlő  107.082,-  Ft/hó + ÁFA köteles megfizetni. 

A  Belvárosi Vívó Sportegyesületnek  2020.  január  8.  napjáig bérleti és egyéb díjhátraléka 
nines. A  Belvárosi Vívó Sportegyesület tájékoztatása alapján a nyilatkozat kiadására nyitva álló 
határidő már letelt, a pályázat kiírójától póthatáridőt kértek a nyilatkozatok benyújtására. 

A  tulajdonosi hozzájárulás megadása az Önkormányzat számára előnyökkel nem jár, mivel a 
fenntartási kötelezettség miatti teher aránytalanul nagy.  A  támogatás elnyerése esetén a 
helyiségen olyan, nagy mértékű átalakítás valósulna meg, ami a tulajdonos számára nem bír 
jelentőséggel, mivel azoknak csak egy része hasznos az Önkormányzat számára (pl.: pincei 
munkálatok), és olyan átalakítások is megvalósulnának, amelyekre vonatkozó terveket nem 
ismerjük (pl.: fal kibontása). 

A  bérlő többszöri kérésünk ellenére sem adott át olyan információkat, amelyek a pályázatra 
vonatkoznának, illetve a teljes átalakítást sem sikerült megismernünk. 

A  felsorolt munkálatok között több olyan is szerepel, amelyek a helyiség esetleges megürülése 
esetén nem teszik lehetővé a közmű díjak alapdíjra történő csökkentését a fenntartási 
kötelezettség miatt. Ilyen például a fémpást, az orvosi és fegyvermesteri szoba folyamatos 
szellőztetése az állagmegóvás és karbantartás érdekében. 

A  munkálatok között szerepel klíma kültéri egységének a társasház udvara felé történő 
elhelyezése,  es  szagelszívó kivezetése tető fölé, ami társasházi közgyűlési hozzájárulást 
igényel. Ilyen kérelem a közös képviselő  fete  nem került benyújtásra. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága a  67/2020. (11.13.) 
számú határozatában úgy döntött, hogy 

1.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy készítsen előterjesztést a Képviselő-
testület számára arra vonatkozóan, hogy a Belvárosi Vívó Sportegyesület (székhely:  1111 
Budapest,  Budafoki út  14.  IV/IA; adószám:  18650820-1-43;  nyilvántartási szám:  01-02-0015814; 
képviseli: Selmeci Tibor Iván elnök, Gáborján  Rita  társelnök) bérlő részére a  36713/0/A/3  és 
36713/0/A/4  hrsz.-on nyilvántartott, természetben a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  3.  szám 
alatt található  221 in."  alapterületű pinceszinti és  309  m' alapterületű földszinti nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek felújítási munkákra vonatkozó, a „sportlétesítmény-fejlesztési igények  2020" 
tárgyban kiírt pályázathoz szükséges mellékletben csatolt nyilatkozatot nem adja ki. 
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2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy készítsen előterjesztést a Képviselő-
testület számára annak a döntésnek a meghozatala céljából, hogy a Belvárosi Vívó 
Sportegyesület (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki út  14.  IV/1A; adószám:  18650820-1-43; 
nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  képviseli: Selmeci Tibor Iván elnök, Gáborján  Rita  társelnök) 
részére a „sportlétesítmény-fejlesztési igények  2020"  tárgyban kiírt pályázathoz szükséges a 
fenntartási nyilatkozat kiadásához azzal a tartalommal, hogy a pályázat megvalósítási időszaka 
alatt, valamint a megvalósítástól számított  15  évig az Önkormányzat a beruházások fenntartására 
nem vállal kötelezettséget. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság kérte fel a Képviselő-testületet. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  határozati javaslat elfogadása nem befolyásolja az Önkormányzat  2020.  évi bérleti díj 
bevételét. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet)  6.  §( I)  
bekezdés  13. h)  alpontja értelmében: „Vagyonügyletnek minősül különösen:  h)  a vagyont érintő 
egyéb döntések meghozatala, jognyilatkozatok kiadása, különösen az átsorolás, megterhelés 
feloldása és a vagyonnal összefüggő tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása körébe tartozó 
összes egyéb, nem nevesített döntési, jognyilatkozat-adás enedélyezésére irányuló jogkör." 

A  Vagyonrendelet  15.  §  (7)  bekezdése alapján a gyakorlásra átruházott hatásköröket a 

Képviselő-testület részben vagy egészben korlátozás nélkül magához vonhatja.  A  gyakorlásra 
átruházott hatáskör másra tovább nem ruházható. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a hozzájárulással kapcsolatos döntését 
meghozni szíveskedjen. 

Melléklet: 1.  számú melléklet nyilatkozatok 
2.  számú melléklet pályázati dokumentáció 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

..../2020. (11.27.)  határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) a Belvárosi  Vivo  Sportegyesület (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki út  14.  IV/1A; adószám: 
18650820-1-43;  nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  képviseli: Selmeci Tibor Iván elnök, 
Gáborján  Rita  társelnök) bérlő részére a  36713/0/A13  és  36713/0/A/4  hrsz.-on nyilvántartott, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  3.  szám alatt található  221 m2  alapterületű 
pinceszinti és  309 m2  alapterületű földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítási 
munkákra vonatkozó, a „sportlétesítmény-fejlesztési igények  2020"  tárgyban kiírt pályázathoz 
szükséges mellékletben csatolt nyilatkozatot nem adja ki. 

2.) a Belvárosi  Vivo  Sportegyesület (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki út  14.  IV/1A; adószám: 
18650820-1-43;  nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  képviseli: Selmeci Tibor Iván elnök, 
Gáborján  Rita  társelnök) részére a „sportlétesítmény-fejlesztési igények  2020"  tárgyban kiírt 
pályázathoz szükséges a fenntartási nyilatkozat kiadásához azzal a tartalommal, hogy a pályázat 
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megvalósítási időszaka alatt, valamint a megvalósítástól számított  15  évig az Önkormányzat a 
beruházások fenntartására nem vállal kötelezettséget. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  1.)  pont esetében  2020'  március  31., 2.)  pont esetében  2020.  március  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2020.  február  19. 

Kovács  Otto 
igazgatóság elnöke 

Törvényességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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Nyilatkozat 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

1. A  hozzájárulási nyilatkozatot kiadó:  
Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 Budapest,  Baross 
utca  63-67.;  adószáma:  15735715-2-42,  az Önkormányzat, mint a bérlemény tulajdonosa 
nevében eljár: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely:  1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  cégszáma:  01-10-048457;  adószáma:  25292499-2-42;  képviseli: Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató) 

2. A  fejlesztéssel érintett ingatlan adatai  
Cím:  1088 Budapest,  Krúdy Gyula utca  3. 
Helyrajzi szám:  Budapest, 36713/0/A13  és  36713/0/A/4 
A  hozzájárulási nyilatkozatot kiadó személyek tulajdoni hányadai:  1/1 

3. A  hozzáiáruló nyilatkozatot kiállító személy ingatlan feletti rendelkezési iogot megalapozó 
jogcíme:  
(a válasz aláhúzandó!) 
a. tulajdonos  
b. haszonélvező 
c. bérlő 
d. egyéb: 

4. A  nyilatkozatot kérő iogcímének megnevezése (a válasz aláhúzandó): 
a. bérlet  
b. szívességi használat 
c. egyéb: 

5.  Alulírottak, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  .../2020 (11.27.)  számú döntése alapján  HOZZÁJÁRULUNK ahhoz, hogy a 
Belvárosi Vívó Sportegyesület (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki út  14.  IV/1A; adószám: 
18650820-1-43;  nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  képviseli: Selmeci Tibor lván elnök, 
Gáborján  Rita  társelnök) nevű szervezet az ingatlanban az alábbi felújítási munkálatokat 
el végezze: 

Sorszám Beruházás 

I. légfüggöny a bejáratnál 

2. klíma rendszer kiegészítése 

3. zajvédő fal és burkolat az udvarba (klíma kültéri egység miatt) 

4. pince falak felületképzése 

5. pince aljzat kiegyenlítése, burkolása 

6. szülői váró helyiségbe falburkolat 

7. 7  db fémpást 

8. orvosi, fegyvermesteri szoba, raktár gép szellőzése 

9. tervezés (beruházási összeg  5%-a) 



10. utcai, udvari biztonsági rács (motoros) cseréje 

11. szagelszívó, kivezetés  a  tető fölé  alpin  technológiával 

12. fal kibontása, raktárhelyiség alakítása 

13. tűzjelző 

14. gázcsövek rögzítése, felülvizsgálata 

15. páramentesítés 

16. álmennyezet (hangszigetelés)  a  vívótermekben 

17. zuhanyzó, pissoir elválasztó falak 

18. utcai bejárat és porta felújítása biztonsági zárakkal 

19. 2  db falépcső cseréje acél lépcsőre 

Jelen nyilatkozat a Belvárosi Vívó Sportegyesület  (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki út 
14.  IV/1A; adószám:  18650820-1-43;  nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  képviseli: Selmeci 
Tibor Iván elnök, Gáborján  Rita  társelnök)  kérelmére, a  Magyar  Vívó Szövetség  2020.  évi 
sportlétesítmény-fejlesztési támogatásra irányuló pályázaton történő részvétel céljából 
került kiállításra. 

Kelt:  Budapest, 2020...... 

Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képv.: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

(képviseli: Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási igazgató) 



Fenntartási nyilatkozat 

1. A  nyilatkozatot kiadó: 
Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 Budapest,  Baross 
utca  63-67.;  adószáma:  15735715-2-42,  az Önkormányzat, mint a bérlemény tulajdonosa 
nevében eljár: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely:  1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  cégszáma:  01-10-048457;  adószáma:  25292499-2-42;  képviseli: Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató) 

2. A  fejlesztéssel érintett ingatlan adatai  
Cím:  1088 Budapest,  Krúdy Gyula utca  3. 
Helyrajzi szám:  Budapest, 36713/0/A/3  és 36713/0/AJ4 
A  hozzájárulási nyilatkozatot kiadó személyek tulajdoni hányadai:  1/1 

3. A  hozzájáruló nyilatkozatot kiállító személy ingatlan feletti rendelkezési jogot megalapozó 
jogcíme:  
(a válasz aláhúzandó!) 
a, tulajdonos  
b. haszonélvező 
c. bérlő 
d. egyéb: 

4. A  nyilatkozatot kérő jogcímének megnevezése (a válasz aláhúzandó): 
a. bérlet  
b. szívességi használat 
c. egyéb: 

5.  Alulírottak, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  .../2020 (11.27.)  számú döntése alapján  NYILATKOZUNK, hogy a Belvárosi 
Vívó Sportegyesületnek (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki út  14.  IV/1A; adószám: 
18650820-1-43;  nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  képviseli: Selmeci Tibor Iván elnök, 
Gáborján  Rita  társelnök) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó pályázata megvalósítását 
támogatjuk, továbbá a pályázat megvalósítási időszaka alatt, valamint a megvalósítástól 
számított  15  évig a beruházások FENNTARTÁSÁRA KÖTELEZETTSÉGET 

VÁLLALUNK. 

Jelen nyilatkozat a Belvárosi Vívó Sportegvesület  (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki út 
14. IV/  I  A;  adószám:  18650820-1 -43 ; nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  képviseli: Selmeci 
Tibor  Ivan  elnök, Gáborján  Rita  társelnök) kérelmére, a  Magyar  Vívó Szövetség  2020'  évi 
sportlétesítmény-feilesztési támogatásra irányuló pályázaton történő részvétel céljából 
került kiállításra.  

Kelt:  Budapest, 2020...... 

Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képv.: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

(képviseli: Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási igazgató) 
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Tisztelt  Magyar  Vívó Szövetség! 

Hivatkozva a  2019.  október  18-1  dátummal, ,sportIétesítmény-fejlesztési igények  202r  tárgyban 
küldött felhívásra, mellékelten küldjük pályázatunkat 

A  Belvárosi Vívó Sportegyesület .működésének fő célja, a nagyszerű hagyományokkal és 
kimagasló eredményekkel bíró magyar vívó sport népszerűsítése minden korosztály számára. 
Amíg a nagy sportegyesületek elsősorban élsport központú tevékenységet folytatnak, addig a 
Belvárosi Vívó Sportegyesület a lelkiismeretes fs sikeres utánpótlás nevelés mellett nagy 
hangsúlyt fektet  ä  szabadidős vívás népszerűsítésére és erősítésére.  A  Belvárosi  Vivo 
Sportegyesület akal indított minden korosztály számára induló vívóképzések nagyon 
népszerűek minden korosztály.körében, és az Egyesület színvonalas módon elégíti ki a vívni 
vágyó sportolók igényeit Az elmúlt években több százan végezték el azon vívótanfolyamokat, 
melyeken a vívás alapjait lehet elsajátítani és az Egyesület létszáma, köszönhetően a belváros  6. 
kerületében, a Krúdy utcában működő színvonalas vívóteremnek, egyre gyarapodik. Az 
Egyesület vívói képviseltetik magukat szinte minden hétvégén a különböző korosztályos 
vívóversenyeket, a legfiatalabb korosztálynak szervezett versenyektől a  veteran 
viviiversenyelcig.  A  versenyeken történő eredményes részvétel mellett azonban a belvárosban 
működő Egyesület egy valódi közösségi tér. '  

A  Belvárosi  Vivo  Sportegyesület a VIII kerületi Önkormányzattól bérli a Krúdy utca  3.  szám alatt 
400  négyzetméteren kialakított vívótermét.  A  vívóterem kialakításának határt szabott a 2015-
ben elnyert támogatási összegek, igy sajnos elmaradtak olyan fejlesztések, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy még színvonalasabbá tegyük népszerű és kedvelt vívótermünket. 

Részletezve a tervezett munkálatok: 

Tervezett beruházás: összeg: 
légfüggöny  a  bejáratnál 2,0  mFt 
klíma rendszer kiegészítése 3,0  mFT 
zajvédő fal  es  burkolat az udvarba (klíma kültéri egység miatt) 1,5  mFt 
pincei falak felilletIcépzése 3,5  mFt - 
pince aljzat kiegyenlítése, burkolása 2,0  mFt 
szülői váró helyiségbe falburkolat 3,0  mFt 
7  db fémpást 7,0  mFt 
örvosi, fegyvermesteri szoba, raktár gép szellőzése 3,0  mFt 
Tervezés (beruházási összeg  5%-a) 2,5  mFt 
utcai, udvari biztonsági rács (motoros) cseréje 3,5  mFT 
szagelszívó, kivezetés  a  tető fölé  alpin  technológiával 4,0  mFT 
MI  kibontása, raktárhelyiségé alakítása 1,0  mFt 
tűzjelző 3,8  mFt 
gázcsövek rögzítése, felülvizsgálata 1,0  mrt 
páramentesítés 2,5  mFt 



álmennyezet (hangszigetelés)a vfvótermekben 3,5  mFt 
Zuhanyzó, pissoir elválasztó falak 1,0  mFt 
Utcai bejárat és porta felújítása biztonsági zárakkal 3,5  mFt 
2  db falépcső cseréje acél lépcsőre 5,0  mFt 
Összesen: 55,8  mFt 

A  beruházási összegek előzetes szakértői becslésen alapulnak  A  végső beruházási tételek 
természetesen az elnyert támogatási összeg függvényében módosulhatnak 

Pályázatunk pozitív elbfrálásában bfzva. 

9:11211:11:14esuedcia9:: neie-s5T‘ii Tibor asi 

Viva  SPortegV tt 

Tisztelettel, 

,  . 4,
 Budapest, 2019.  november  7. 

elnök 
Belvárosi Vívó Sportegyesület 
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