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Tfrry: A Batthyriny Ilona Altal6nos Iskola
tertletdn mr.ifiives futballprilya ki6pitdse
6s dnkormiinyzati tulajdonba v6tele,
valamint az Eszak-Pesti Tankertileti
Kdzpontnak tdrt6n6 iitad6sa.

Tisztelt K6pvisel6 asszony/tr!

Tisztelt Gaxdasdgi ds Pinziigti Bizottsrigi Tag!

Tisztelt Kdzneveldsi, Kulturdlis, Sport, Ifitisrigi- ds Gyermekvddelmi Bizottsrigi tag!

Az Onkormrinyzat tulajdon6t klpezi az 1164 Budapest, Georgina v 23. szdm alatti Batthyany
Ilona Altal6nos Iskola megnevezdsii (a tov6bbiakban: Iskola) ingatlan. Az.Iskola az Eszak'
Pesti Tankeriileti Kdzpont (sz6khely: 1165 Budapest, J6kai M6r u. 6.; AHT azonosit6ja:
361384; adoszdma: 15835114-2-42; k6pviselet6ben eljrir: Kovrics Katalin tankeriileti kdzpont
igazgal6; tov6bbiakban: Vagyonkezel6) vagyonkezel6sdben 6ll. (Tulajdoni lap: 1. sz.

mell6klet)

Az Everling Epit6, Termel6 6s Szolgriltat6 Korl6tolt Felel6ss6gri Trlrsas6g (sz6khely: 2117

Isaszeg, Aulich u. 3.; cjsz.: l3-09-093980; ad6szAm:12998353'2-13; k6pviseli: Everling
Balins) 2016. december 16. napjan azzal a k€relemmel fordult az Onkormrlnyzathoz, hogy
enged€lyezze azon felaj6nl6srinak megval6sit6s6t, miszerint az Iskola udvariin egy 14x26m-es

mriftives labdartg6 pdly6t l6tesitendnek saj6t kdltsdgiikdn, majd azt tdrit6smentesen 6tadn6k a

tulaj donunkba. (2. sz. mell6klet)

A pdlya 6rt6ke 4.434.448,- Ft + Afa, azazbrutl5 5.631.749,- Ft lenne. Az Everling Kft. vrillal-
nA tovitbbA az Ad6tdrv6ny szerinti, az iigyletet terhel6 Afa befizet6si kdtelezetts6get is.

A beruhr26s megval6sit6srl*roz elk6sziilt a futballpdlya kdlts6gkalkul6ci6ja 6s kiviteli terve is,

amelyielen el6terjeszt6s melldklete. (3. sz. mell6klet)

A miifiives labdarug6 p6lya megval6sit sa az6rt lenne fontos, mert nagym6rt6kben emeln6 az

Iskola nyijtotta lehet6s6gek k6r6t, szinvonal6t.

Az Everling, az 6*orminyzat, a vagyonkezel6 k6z6tt hAromoldahi Meg6llapod6s aliiir6sa

sziiks6ges, amelyben a felek a beruhi26s megval6sit6srinak felt6teleit, folyamatait

szabiiyozzi*.,6s amelyben az Everling Kft. az Ad6ttirv6ny szerinti, az iigyletet terhelS Afa
befrzetdsi kdtelezetts6get is 6tv6llalja.

A beruhaziis a Polg6ri Tdrv6nyk6nlwrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny 5:68. $ (2) bekezd6se

szerinti, m6s tulajdonaban 6Lll6 ingatlanon vdgzett, hozzir'pitesnek nem min6stl6 6pit6si

munka, amely jelleg6n6l fogva az ingatlanon krizds tulajdont nem kele*eaet.

Kisz lt a Polgdrmester 2020. dprilis 22-re tervezett hatdrozatdnak meghozatola ciljdb6l
Kd szitette : Dr. Lukics Titanilla Vagyonhasznosil/rsi lrodavezetd
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